
 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi 28 mai 2021 în ședința ordinară, 

a Consiliului local al comunei Palanca, Județul Bacău 

 

       În conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) și (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Consiliului local Palanca a fost convocat  în ședința ordinară din luna  mai  

2021, unde din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 13 consilieri în persoana următoarelor 

doamne și domni: Atrejei Cezar, Butucaru - Merlușcă Florina, Crăciun Aurel, Filip Vasile, 

Gabor Nicolae - Cristian, Hăineală Constantin, Hălănei Alina - Elena, Ioniță Grigore, Lupaș 

George - Daniel, Maxim Constantin, Popovici Petronel - Marius, Urdea Dumitru, Covaci 

Rodica (în vederea validării mandatului de consilier din poziția de supleant și a dobândirii 

tuturor drepturilor și obligațiilor aferente funcției, aceasta urmează să depună jurământul în 

cadrul ședinței ordinare curente având în vedere pronunțarea Încheierii civile din data de 

27.04.2021 a Judecătoriei Moinești, județul Bacău cu privire la validarea mandatului 

supleantului - dna. Covaci Rodica). Este prezent la ședința ordinară și delegatul sătesc în 

persoana domnului Corbu Vilhelm.  

      Participă la ședința Consiliului local domnul Primar Paliștan Adrian, doamna Secretar 

general al comunei  Urdea Rodica, doamna inspector David Aurelia compartiment asistență 

socială, domnul Daniel Scoruș - consilier în compartimentul S.P.C.L.E.P. 

      Ședința a fost convocată conform Dispoziției Primarului nr. 72 din 24.05.2021 și este 

legal constituită fiind prezenți 13 consilieri. 

       Convocarea consilierilor locali s-a făcut prin invitație scrisă. 

       Ședința se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului local Palanca, fiind asigurate 

măsurile de distanțare socială. Accesul în sala de ședințe al participanților s-a realizat doar cu 

masca de protecție. S-a pus la dispoziție participanților dezinfectant pentru mâini. 

       Pentru buna desfășurare a ședinței în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din 

O.U.G. 57/2019 Codul Administrativ, președintele de ședință ales este domnul consilier 

Hăineală Constantin. 

        Domnul președinte de ședință Hăineală Constantin preia conducerea ședinței, declară 

deschise lucrările ședinței ordinare din 28 mai 2021, ora 11:30 și propune spre aprobarea 

Consiliului local următoarea, 

 

ORDINE DE ZI: 

 

     - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Palanca din data de 

21 aprilie 2021; 

     - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Covaci 

Rodica, următorul supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat; 

     - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Palanca - județul Bacău pe perioada 2021 -2027; 

      - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Palanca, județul Bacău; 

      - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Bibliotecii comunale “Al. O. Teodoreanu”  Palanca; 

      - Proiect de hotărâre privind organizarea și aprobarea Regulamentului de Organizarea și 

Funcționare a pieței agro-alimentare și a târgului de animale din comuna Palanca – județul 

Bacău; 

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al  

Unității Administrativ-Teritoriale comuna Palanca, județul Bacău în Adunarea Generală a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Palanca este 

acționar și în AGA  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;  

       - Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile 

publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare ADIB; 



       - Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – ADIS, pentru anul 2021. 

 -  Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul pulic al comunei 

Palanca, județul Bacău, aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei, 

urmare a extinderii rețelei de apă și canalizare; 

       Inițiator - Primar Adrian Paliștan. 

       - Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți; 

       Inițiator - consilier local Hălănei Alina - Elena. 

       - Diverse. 

 

        Se supune la vot ordinea de zi prezentată precizându-se faptul că toate proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi au primit avizul prealabil favorabil al comisiilor de 

specialitate și se aprobă cu 12 voturi „pentru” respectiv: Atrejei Cezar, Butucaru - Merlușcă 

Florina, Crăciun Aurel, Filip Vasile, Gabor Nicolae - Cristian, Hăineală Constantin, Hălănei 

Alina - Elena, Ioniță Grigore, Lupaș George - Daniel, Maxim Constantin, Popovici Petronel - 

Marius, Urdea Dumitru. 

        Se dă citire de către președintele de ședință primului punct de pe ordinea de zi: 

aprobarea procesului verbal din ședința din data de 21 aprilie 2021 și se dă cuvântul doamnei 

Secretar general în vederea prezentării și supunerii la vot; conform art. 138 alin. (15) din 

O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ, Secretarul general al comunei prezintă și 

supune la vot procesul verbal consemnat în ședința publică ordinară din data 21 aprilie 2021  

care se aprobă cu 12 voturi pentru, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă la conținutul 

acestuia, nu exista obecțiuni din partea consilierilor sau înscrieri la cuvânt. 

  Se dă citire de către președintele de ședință punctului al doilea de pe ordinea de zi: 

proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Covaci Rodica, 

următorul supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat; în vederea prezentării 

proiectului de hotărâre, domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar care dă 

citire proiectului de hotărîre precum și a Încheierii civile din data de 27.04.2021 a 

Judecătoriei Moinești, județul Bacău cu privire la validarea mandatului supleantului - dna. 

Covaci Rodica; proiectul se supune la vot și este aprobat cu 12 voturi „pentru” din 12 

consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără nicio modificare sau 

completare, astfel adoptându-se  Hotărârea nr. 17 din 28 mai 2021; ulterior încheierii votului, 

se dă cuvântul doamnei Secretar general care invită la prezidiu pe doamna Covaci Rodica în 

vederea depunerii jurământului; aceasta dă citire și ulterior semnează jurământul astfel 

consființindu-se în mod oficial calitatea acesteia de consilier local în cadrul Consiliului local 

Palanca, județul Bacău. 

       Se trece la punctul trei din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare durabilă a comunei Palanca - județul Bacău pe perioada 2021 -2027;  în 

vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul președinte de ședință dă cuvântul dl. 

Primar care dă citire raportului de specialitate întocmit de către compartimentul de resort; 

acesta motivează necesitatea adoptării proiectului în forma elaborată și enumeră principalele 

proiecte de investiții ce se doresc a fi implementate în viitor și cuprinse în strategia propusă 

spre aprobare; ulterior încheierii prezentării, dl. președinte de ședință constată că există o 

înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, în persoana delegatului sătesc - dl. Corbu 

Vilhelm și dă cuvântul acestuia; dl. Corbu întreabă dacă în strategia propusă spre adoptare 

sunt cuprinse și proiecte referitoare la drumul comunal DC 137, răspunde dl. Primar care 

explică faptul că în cadrul strategiei sunt cuprinse măsuri de reabilitare și modernizare și a 

DC 137. Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt astfel că dl. președinte de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Palanca - 

județul Bacău pe perioada 2021 -2027, proiect ce este aprobat cu 13 voturi „pentru” din 13 

consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără nicio modificare sau 

completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 18 din 28 mai  2021. 

        Se trece la punctul patru din ordinea de zi – proiect de hotărâre privind privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Palanca, județul Bacău; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, 



domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar Adrian Paliștan care prezintă 

proiectul de hotărâre și dă citire cuprinsului anexei aferente proiectului în discuție; ulterior 

încheierii prezentării, dl. președinte de ședință constată că există o primă înscriere la cuvânt 

pe marginea proiectului, în persoana d-lui consilier Filip Vasile și dă cuvântul acestuia; dl. 

Filip întreabă dacă la nievlul Primăriei Palanca există angajat care să coordoneze activitatea 

de salubrizare și mediu de pe raza comunei, îi răspunde dl. Primar care precizează că 

persoana responsabilă în coordonarea acestor linii de muncă din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Palanca este dl. Noghi Damian, desemnat prin dispoziția 

Primarului în acest sens; dl. președinte de ședință constată că există o a doua înscriere la 

cuvânt pe marginea proiectului, în persoana d-lui consilier Cezar Atrejei și dă cuvântul 

acestuia; dl. Atrejei întreabă dacă la momentul de față mai există posturi vacante în cadrul 

compartimentului de salubritate aferent aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Palanca; îi răspunde dl. Primar care precizează că la momentul actual toate posturile din acel 

compartiment sunt ocupate. Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt astfel că dl. președinte de 

ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Palanca, județul Bacău, 

proiect ce este aprobat cu 13 voturi „pentru” din 13 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu 

este nimeni împotrivă, fără nicio modificare sau completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 19 

din 28 mai  2021. 

          Se trece la punctul cinci din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii comunale “Al. O. Teodoreanu”  

Palanca; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul președinte de ședință dă 

cuvântul domnului Primar Paliștan Adrian care dă citire raportului de specialitate și prezintă 

câteva aspecte relevante din cuprinsul anexei aferente proiectului în discuție. Dl. președinte 

de ședință constată că există o primă înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, în persoana 

d-lui consilier Filip Vasile și dă cuvântul acestuia; dl. Filip întreabă unde se află sediul 

bibliotecii comunale la momentul actual; îi răspunde dl. Primar Paliștan Adrian care 

precizează faptul că sediul actual al bibliotecii comunale se află în satul reședintă de comună 

- sat Palanca, în incinta clădirii cooperativei; dl. consilier Filip propune luarea în considerare 

a unei posibile relocări a bibliotecii în alt sediu, eventual în incinta unei școli; îi răspunde dl. 

Primar Paliștan Adrian care precizează că fiecare școală deține deja o bibliotecă proprie, iar 

locația actuală a bibliotecii îndeplinește condițiile specifice necesare de amplasament astfel 

încât accesul tuturor cetățenilor să se facă facil și totodată sediul acesteia îndeplinește 

condițiile de stocare și arhivare în bune condiții a documentelor deținute, și menționează 

faptul că în cazul în care va fi identificată o alternativă mai bună în ceea ce privește locația se 

va lua în considerare posibila relocare a sediului instituției în discuție. Dl. președinte de 

ședință constată că există o a doua înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, în persoana d-

lui consilier Atrejei Cezar și dă cuvântul acestuia; dl. Atrejei afirmă că locația bibliotecii nu 

este atât de importantă pe cât este capacitatea bibliotecarului de a atrage copii către această 

instituție. Dl. președinte de ședință constată că există o a treia înscriere la cuvânt pe marginea 

proiectului, în persoana d-lui consilier Urdea Dumitru și dă cuvântul acestuia; dl. Urdea 

afirmă că o bună colaborare între școală și bibliotecă ar fi benefică copiilor, prin inițiativa 

profesorilor de a îndruma elevii către biblioteca comunală cât mai des cu putință. Domnul  

președinte de ședință constată că nu mai există înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului și 

supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Bibliotecii comunale “Al. O. Teodoreanu”  Palanca, proiect ce este aprobat cu 

13 voturi „pentru” din 13 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără 

nicio modificare sau completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 20 din 28 mai 2021.  

 Se trece la punctul șase din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind organizarea și 

aprobarea Regulamentului de Organizarea și Funcționare a pieței agro-alimentare și a târgului 

de animale din comuna Palanca – județul Bacău; în vederea prezentării proiectului de 

hotărâre, domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar Paliștan Adrian care dă 

citire proiectului de hotărâre și prezintă câteva aspecte relevante din cuprinsul anexei aferente 

proiectului în discuție. Dl. președinte de ședință constată că există o primă înscriere la cuvânt 

pe marginea proiectului, în persoana d-lui consilier Urdea Dumitru și dă cuvântul acestuia; dl. 



Urdea propune ca în viitor să se ia în discuție posibilitatea achiziționării unor grupuri sanitare 

ecologice și amplasarea acestora în zona târgului comunal motivând că de pe urma acestei 

investiții ar beneficia direct atât operatorii economici care își desfășoară activitatea în piață 

cât și cetățenii care se deplasează în această zonă în zi de târg. Răspunde dl. Primar care 

afirmă că se va lua în considerare posibilitatea implementării unei asemenea investiții. Dl. 

președinte de ședință constată că există o a doua înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, 

în persoana d-nei consilier Butucaru - Merlușcă Florina și dă cuvântul acesteia; dna. Butucaru 

- Merlușcă propune stabilirea unor măsuri de constrângere a agenților economici ce își 

desfășoară activitatea în târgul săptămânal în vederea păstrării curățeniei în spațiile închiriate 

de către aceștia fie prin aplicarea unui preț contractual majorat fie prin aplicarea unor 

sancțiuni la constatarea prezenței deșeurilor, măsuri ce în final ar putea duce la o diminuare a 

volumului de muncă în ceea ce privește salubrizarea și igienizarea spațiilor comerciale de 

către angajații Primăriei la încheierea programului de târg. Răspunde dl. Primar care afirmă 

că se va lua în considerare indentificarea unor soluții fiabile în speța identificată de către 

doamna consilier. Dl. președinte de ședință constată că există o a treia înscriere la cuvânt pe 

marginea proiectului, în persoana d-lui consilier Filip Vasile și dă cuvântul acestuia; dl. Filip 

propune identificarea unor soluții în ceea ce privește decongestionarea spațiului aferent 

parcării restaurantului Ballroom și facilizarea accesului către acesta, având în vedere faptul că 

restaurantul este amplasat în zona pieței; propune delimitarea spațiilor și relocarea agenților 

economici în alte zone ale pieței precum și repararea tarabelor existente în târg. Răspunde dl. 

Primar care afirmă că se va lua în considerare indentificarea unor soluții practice și utile în 

ceea ce privește soluționarea sesizării domnului consilier. Domnul  președinte de ședință 

constată că nu mai există înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului și supune la vot proiectul 

de hotărâre privind organizarea și aprobarea Regulamentului de Organizarea și Funcționare a 

pieței agro-alimentare și a târgului de animale din comuna Palanca – județul Bacău, proiect 

ce este aprobat cu 13 voturi „pentru” din 13 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este 

nimeni împotrivă, fără nicio modificare sau completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 21 din 

28 mai 2021. 

 Se trece la punctul șapte din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor 

de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Palanca, 

județul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău 

S.A., la care comuna Palanca este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul președinte de 

ședință dă cuvântul domnului Primar Paliștan Adrian care dă citire adresei înaintate de către 

ADIB, adresă ce fundamentează necesitatea adoptării unei asemenea hotărâri de către UAT 

Palanca, de asemenea dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și referatul de specialitate 

aferent acestuia. Dl. președinte de ședință constată că nu există înscrieri la cuvânt pe 

marginea proiectului și supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de 

reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Palanca, 

județul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău 

S.A., la care comuna Palanca este acționar și în AGA  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău, proiect ce este aprobat cu 13 voturi „pentru” din 13 consilieri 

prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără nicio modificare sau completare, 

adoptându-se - Hotărârea nr. 22 din 28 mai 2021. 

 Se trece la punctul opt din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea și 

completarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare ADIB; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul 

președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar Paliștan Adrian care dă citire proiectul de 

hotărâre, amintește câteva aspecte concludente din raportul de specialitate și motivează 

necesitatea adoptării prezentului proiect; Dl. președinte de ședință constată că nu există 

înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului și supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de 

alimentare cu apă potabilă şi de canalizare ADIB, proiect ce este aprobat cu 13 voturi 

„pentru” din 13 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără nicio 

modificare sau completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 23 din 28 mai 2021. 



 Se trece la punctul nouă din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău” – ADIS, pentru anul 2021; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul 

președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar Paliștan Adrian care dă citire proiectului 

de hotărâre și câtorva aspecte concludente din referatul de aprobare referent proiectului; Dl. 

președinte de ședință constată că nu există înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului și 

supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – ADIS, pentru anul 

2021;, proiect ce este aprobat cu 13 voturi „pentru” din 13 consilieri prezenți, nu sunt 

abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără nicio modificare sau completare, adoptându-se - 

Hotărârea nr. 24 din 28 mai 2021. 

 Se trece la punctul zece din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind completarea listei 

bunurilor din domeniul pulic al comunei Palanca, județul Bacău, aferentă serviciului de 

alimentare cu apă și canalizare al comunei, urmare a extinderii rețelei de apă și canalizare; 

; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul președinte de ședință dă cuvântul 

domnului Primar Paliștan Adrian care dă citire proiectului de hotărâre și motivează 

necesitatea adoptării proiectului în vederea introducerii în inventarul UAT Palanca a 

articolelor aferente extinderii rețelei de apă și canalizare de pe raza comunei; Dl. președinte 

de ședință constată că nu există înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului și supune la vot 

proiectul de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul pulic al comunei 

Palanca, județul Bacău, aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei, 

urmare a extinderii rețelei de apă și canalizare; proiect ce este aprobat cu 13 voturi „pentru” 

din 13 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă, fără nicio modificare 

sau completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 25 din 28 mai 2021. 

 Se trece la punctul zece din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind acordarea unui 

stimulent financiar pentru nou-născuți; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul 

președinte de ședință dă cuvântul doamnei consilier Hălănei Alina - Elena care dă citire 

proiectului de hotărâre și referatului de aprobare; Dl. președinte de ședință constată că există 

o primă înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, în persoana d-lui consilier Filip Vasile și 

dă cuvântul acestuia; dl. Filip propune modificarea proiectului de hotărâre în sensul plafonării 

fondului sumei cuprinse din bugetul local și aferente acordării acestor stimulente în limita a 

30.000 de lei anual care ulterior poate fi modificată în funcție de impactul bugetar și gradul 

de solicitare al cetățenilor; de asemenea propune stabilirea unei condiții de termen în ceea ce 

privește data stabilirii anterioare a cetățenilor pe raza comunei în vederea accesării 

stimulentului; răspunde doamna inspector din cadrul compartimentului de Asistență Socială -  

David Aurelia care motivează că anumite măsuri propuse de plafonare bugetară în legătură cu 

acest proiect ar putea fi catalogate ca discriminative având în vedere faptul că există 

posibilitatea ca nu toți cetățenii comunei, solicitanți ai sprijinului să poată beneficia de 

acordarea acestuia din pricina epuizării fondului alocat, ulterior nașterii copiilor săi, dar că ar 

putea fi impus un termen de stabilire a domiciliului solicitantului cu cel puțin 6 luni anterior  

depunerii cererii; dl. consilier Filip afirmă că în principiu este de acord cu forma modificată a 

proiectului și că intervenția sa are ca scop protejarea bugetului local. Dl. președinte de ședință 

constată că există o a doua înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, în persoana d-lui 

Primar Paliștan Adrian și dă cuvântul acestuia; dl. Primar dă citire procedurii cuprinse în 

anexa proiectului și propune, având acordul inițiatorului, modificarea conținutului inițial al 

acesteia prin adaugarea unui nou articol în ceea ce privește condiționarea obținerii 

stimulentului prin introducerea unui termen prealabil de stabilire a domiciliului pe raza 

comunei de către solicitant cu cel puțin 6 luni anterior înregistrării cererii și radierii din 

procedură a posibilității accesării stimulentului de către solicitant în baza stabilirii reședinței 

pe raza comunei; dl. Primar afirmă că scopul adoptării acestui proiect nu este dezvoltarea 

vreunei afaceri ci stimularea natalității și creșterii sporului natural aferent comunei Palanca și 

că nu se impune o plafonare a sumei bugetate annual, otodată felicitând inițiativa propusă de 

către doamna consilier Hăineală; se dă cuvântul doamnei consilier Hăinelă Alina - Elena, 

inițiatorul proiectului, care prezintă un caz punctual la care dânsa a fost martoră, caz în care o 

mamă nu a vut suficenți bani pentru a cumpăra medicamente atât pentru ea și pentru copilul 



ei minor bolnav, astfel alegând să cumpere doar pentru copil, punând necesitatea acestuia pe 

primul loc în detrimentul ei; aceasta precizează că este de acord cu cele două modificări 

propuse de către dl. Primar și își exprimă acordul în ceea ce privește propunerea adoptării 

proiectului de hotărâre în forma finală propusă (modificată ad hoc de către inițiator în urma 

dezbaterilor din plen prin amendarea fondului proiectului inițial,  radierea unui articol și 

adăugarea altuia, obținându-se astfel varianta amendată - finală, care se propune spre 

adoptare). Dl. președinte de ședință constată că nu mai există înscrieri la cuvânt pe marginea 

proiectului și supune la vot proiectul de hotărâre în forma finală (modificată de către inițiator 

ulterior dezbaterilor) privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți; proiect ce 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” din 13 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni 

împotrivă, fără nicio modificare sau completare, adoptându-se - Hotărârea nr. 26 din 28 mai 

2021.  

         Se trece la diverse: 

         Se fac înscrieri la cuvânt. 

 Se dă cuvântul domnului Primar Paliștan Adrian care afirmă că în privința sesizărilor 

referitoare la salubrizarea și menținera curățeniei din zona pieței comunale, se vor lua măsuri 

coercitive și de responsabilizare a agenților economici ce își desfășoară activitatea specifică 

în zonă cu ajutorul  administratorului pieței și personalului Poliției Locale Palanca cu scopul  

respectării de  către primii a normelor igenico-sanitare și de salubritate ce se impun a fi 

respectate; intervine doamna consilier Butucaru - Merlușcă care atrage atenția asupra 

problemei legate de agenții economici care își desfășoară activitatea specifică de comerț în 

parcarea din fața restaurantului Ballroom, din zona pieței comunale; răspunde dl. Primar care 

precizează că vor fi luate măsuri în acest sens, eventual de relocare a agenților economici în 

cauză în alte zone amenajate ale pieții; dl. Primar anunță membrii Consiliului local în privința 

obținerii prin pilonul A.F.M.  a finanțării pentru derularea proiectului de iluminat public de 

pe raza comunei, urmează derularea următoarelor etape în ceea ce privește implemetarea 

proiectului - adoptarea unui R.O.F. propriu și parcurgerea următoarelor etape necesare, fapt 

pentru care s-a contractat firma CISIF în vederea stabilirii și executării demersurilor necesare 

specifice în acest sens; dl. Primar aduce la cunoștința Consiliului local și a cetățenilor 

comunei Palanca sesizarea unui agent economic autorizat din zonă, care se ocupă cu 

comercializarea și transportul lemnelor de foc, asupra situației unor indivizi care se ocupă cu 

specula acestei activități pe raza comunei, în sensul că aceștia achiziționează lemn de foc de 

la agentul economic autorizat și îl vând la suprapreț cetățenilor comunei, dl. Primar atrage 

astfel atenția asupra acestei situații și precizează că operatorul în cauză a lăsat datele sale de 

contact Primăriei Palanca și sunt disponibile cetățenilor care sunt interesați să achiziționeze 

combustibil lemnos la prețul corect al pieței; dl. consilier Atrejei a solicitat datele de contact 

ale agentului economic în discuție; se dă cuvântul domnului consilier Filip Vasile care ridică 

problema transportului cetățenilor de pe raza comunei în interiorul cât și exteriorul acesteia, 

având în vedere faptul că vechiul operator care își desfășura activitatea de transport pe raza 

comunei, la momentul de față nu se mai ocupă de acestă activitate, propune astfel înființarea 

unei firme de transport local sau contractarea unui alt operator care să satisfacă această 

nevoie a cetățenilor comunei. Se dă cuvântul domnului delegat sătesc Corbu Vilhelm care 

sesizează aceiași problemă a transportului local de pe raza comunei, adaugând faptul că 

cetățenii din satele izolate ale comunei sunt cei mai afectați de lipsa acestei activități în zonă; 

intervine domnul consilier Cezar Atrejei care precizează faptul că dumnealui are cunoștință 

despre existența unor operatori economici ce sunt doritori în a prelua traseul de transport de 

pe raza comunei; răspunde dl. Primar care afirmă că este dispus să transmită solicitările 

posibililor doritori către Consiliul Județean Bacău. Se dă cuvântul domnului consilier Atrejei 

Cezar care aduce în atenția membrilor Consiliulul local și a aparatului de specialitate al 

Primarului o serie de propuneri și anume: posibilitatea transmiterii documentației aferente 

ședințelor de consiliu prin intermediul poștei electronice; P.U.G. aferent comunei să se 

regăsească pe site-ul Primăriei; paznicul de pășune - angajat al Primăriei, să ia măsuri în ceea 

ce privește respectarea zonelor de pășunat și responsabilizarea cetățenilor în ceea ce privește 

curățarea terenurilor concesionate de către aceștia; contactarea reprezentenților C.N.A.I.R. în 

vederea trasării mai multor treceri de pietoni și delimitări de benzi discontinue pe traseul 



DN12 aferent comunei Palanca; implementarea unui sistem de iluminat ambiental în anumite 

zone de pe teritoriul comunei. Se dă cuvântul doamnei Butucaru - Merlușcă Florina care 

afirmă că există anumite probleme în ceea ce privește îndiguirea pârâurilor de pe raza satului 

Popoiu și că ar fi nevoie de intervenție în acest sens, de asemenea ridică problema 

recondițonării sau asfaltării drumurilor din satul Popoiu; răspunde dl. Viceprimar Maxim 

Constantin care afirmă că se vor lua măsuri de intervenție în acest sens pe măsură ce se vor fi 

alocate/deblocate fonduri financiare, de asemenea acesta precizează că li s-a pus în vedere 

cetățenilor să nu mai ridice sau să demoleze, după caz, construcțiile amplasate prea aproape 

de malurile pârâurilor sau râului Trotuș, astfel facilitând intervenția autorităților locale în caz 

de necesitate și evitarea situațiilor în care inundațiile ar putea aduce pagube materiale 

cetățenilor; Se dă cuvântul domnului consilier Gabor Cristian care afirmă că există anumite 

probleme în ceea ce privește faptul că reprezentanții A.P.I.A. ar avea pretenția curățării unor 

suprafețe mai mari de teren decât cele declarate de către fermierii comunii, beneficiari de 

subvenții sub sncțiunea retragerii finanțării; răspunde dl. Viceprimar care explică procedura 

de lucru în acest caz, dl Primar afirmând faptul că  în cazul în care aceste acuze sunt reale, 

atitudinea A.P.I.A. poate fi considerată ca fiind abuzivă; Se dă cuvântul domnului Primar 

Adrian Paliștan care explică condițiile, regementările și cheltuielile aferente înființării și 

menținerii în stare de funcționare a unui serviciu de transport public local precizând faptul că 

o asemenea investiție nu este sustenabilă, dând exemplul fostului operator privat ce a activat 

pe raza comunei, operator care și-a încetat activitatea motivând lipsa profitabilității 

investiției; acesta precizează că există posibilitatea altor operatori de a se adresa C.J. Bacău în 

vederea atribuirii traseului în discuție; dl Primar afrirmă că vor fi luate măsuri în privința 

ecologizării teritoriului comunei, va fi informat paznicul de pășune în vederea contactării 

cetățenilor care dețin suprafețe înscrise la A.P.I.A. sau concesionate în vederea curățării 

acestora; dl consilier Atrjei intervine și propune sancținonarea cetățenilor ce nu își îngrijesc 

terenurile concesionate cu desființarea contractului și atribuirea acestora către alți cetățeni; dl 

Primar afrrmă că vor fi achiziționate corpuri și sisteme de iluminat ambiental ce utilizază 

tehnologii fotovloltaice (panouri solare); dl. Primar anunță festivitățile organizate de către 

Primărie și Consiliul local Palanca pe raza comunei, cu ocazia Zilei Eroilor din data de 

13.06.2021. 

        Ordinea de zi fiind epuizată se stabilește ședința pentru data de 25 iunie 2021, având ca 

ordine de zi, aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Palanca, județul Bacău pentru 

anul 2021. Dl. Primar mulțumește pentru prezență tuturor membrilor Consiliului local, 

reprezentanților compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului precum și 

invitașilor prezenți la ședință. Ședința este declarată încheiată. 
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