PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24 iunie 2021 în ședința extraordinară,
a Consiliului local al comunei Palanca, Județul Bacău
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ, Consiliului local Palanca a fost convocat în ședința extraordinară din
data de 24 iunie 2021, unde din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 12 consilieri în persoana
următoarelor doamne și domni: Atrejei Cezar, Butucaru - Merlușcă Florina, Crăciun Aurel,
Filip Vasile, Gabor Nicolae - Cristian, Hăineală Constantin, Hălănei Alina - Elena , Lupaș
George - Daniel, Maxim Constantin, Popovici Petronel - Marius, Urdea Dumitru, Covaci
Rodica. Absent motivat este domnul consilier Ioniță Grigore (motive de sănătate). Este prezent
la ședința extraordinară și delegatul sătesc în persoana domnului Corbu Vilhelm.
Participă la ședința Consiliului local domnul Primar Paliștan Adrian, domnul Secretar
general (delegat) al comunei - Scoruș Daniel, doamna inspector superior Hăineală Gabriela compartiment Buget – finanțe – contabilitate.
Ședința a fost convocată conform Dispoziției Primarului nr. 89 din 22.06.2021 și este legal
constituită fiind prezenți 12 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 extraordinare din 24 iunie 2021, ora 10:00 și dă citire, în vederea
aprobării ulterioare de către Consiliului local, a următoarei,
ORDINE DE ZI:
- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Palanca din data
de 28 mai 2021;
- Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității
Administrativ-Teritoriale comuna Palanca pentru ședința Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința
Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din
28.06.2021;
- Proiect privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și
de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se
acordă elevilor începând cu anul școlar 2020-2021.
Inițiator - Primar Adrian Paliștan.
- Diverse.
Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi prezentată, precizând 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, Covaci Rodica, Lupaș George - Daniel, Maxim Constantin, Popovici
Petronel - Marius, Urdea Dumitru.
Se dă cuvântul domnului Primar - Adrian Paliștan care aduce la cunoștința membrilor
Consiliului local precum și invitaților prezenți faptul că începând cu data de 23.06.2021 a
încetat raportul de serviciu al doamnei Urdea Rodica din calitatea acesteia de Secretar general

al comunei Palanca, ca urmare a pensionării de drept și în consecință s-a procedat la delegarea
temporară a acestor atribuții către domnul Scoruș Daniel - consilier asistent, clasa I - din cadrul
S.P.C.L.E.P. Palanca începând cu data de 24.06.2021; ulterior domnul Primar a dat citire
conținutului Dispoziției Primarului nr. 91/24.06.2021 cu privire la delegarea de atribuții
aferente funcției publice vacante de Secretar general al comunei Palanca, județul Bacău domnului Scoruș Daniel - consilier, clasa I, grad asistent în cadrul S.P.C.L.E.P. Palanca; Este
felicitată d-na Urdea Rodica de către toate persoanele prezente la ședință pentru activitatea
acesteia desfășurată de-a lungul timpului în cadrul Primăriei Palanca, județul Bacău.
Se dă citire de către președintele de ședință primului punct de pe ordinea de zi: aprobarea
procesului verbal din ședința din data de 28 mai 2021; Acesta constată faptul că nu există
înscrieri la cuvânt pe marginea procesului verbal și îl supune la vot. Procesul verbal se aprobă
cu 12 voturi pentru, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă la conținutul acestuia, nu exista
obecțiuni din partea consilierilor.
Se dă citire de către președintele de ședință punctului al doilea de pe ordinea de zi: proiect
de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Palanca pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării
Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021; în
vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul președinte de ședință dă cuvântul dl. Primar
care dă citire proiectului de hotărâre și adresei transmise de către A.D.I.B. Bacău, în care se
stipulează necesitatea adoptării proiectului în discuției; 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. 27 din 24 iunie 2021;
Se trece la punctul trei din ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor începând cu anul
școlar 2020-2021; în vederea prezentării proiectului de hotărâre, domnul președinte de
ședință dă cuvântul dl. Primar care dă citire proiectului de hotărâre și raportului de
specialitate întocmit de către compartimentul de resort; ulterior încheierii prezentării, dl.
președinte de ședință constată că există o înscriere la cuvânt pe marginea proiectului, în
persoana domnului consilier – Filip Vasile și dă cuvântul acestuia; dl. Filip întreabă dacă
beneficiarii unei burse sociale pot beneficia în același timp și de o bursă de merit și dacă
acordarea acesteia/acestora este condiționată de media 10 la purtare a elevilor în discuție;
răspunde doamna inspector Hăineală care explică faptul că un elev nu poate cumula două
burse în același timp și trebuie să aleagă doar una dintre acestea; domnul Primar menționează
faptul că acordarea burselor este condițonată de deținerea mediei 10 la purtare a elevilor
beneficiari. Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt astfel că dl. președinte de ședință supune la
vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de
merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, care se acordă elevilor începând cu anul școlar 2020-2021, proiect ce este aprobat
cu 12 voturi „pentru” din 12 consilieri prezenți, nu sunt abțineri, nu este nimeni împotrivă,
fără nicio modificare sau completare, adoptându - se - Hotărârea nr. 28 din 24 iunie 2021.
Se trece la diverse:
Se fac înscrieri la cuvânt.
Se dă cuvântul domnului consilier Cezar Atrejei care atrage atenția asupra problemei
daunelor provocate în satul Ciugheș de către precipitațiile abundente din ultima perioadă și
ieșirea din matcă a unor pârâuri și afluenți din zonă și întreabă dacă au fost luate măsuri în
acest sens; răspunde domnul Primar care precizează că au fost constiuite echipe din cadrul
angajaților Primăriei care au fost trimise în teren, pe tronsoane a zonelor afectate, în vederea
inventarierii prealabile a pagubelor, de asemenea se intervine cu utilajele din dotare în
vederea restabilirii căilor de acces din zonă și curățarea gospodăriilor afectate; au fost
informate structurile județene compentente față de evenimentele petrecute urmând ca

Instituția Prefectului Bacău să stabilescă structura și modalitatea de intervenție în zonele
afectate (conform competențelor specifice) a comisiilor mixte constituite în acest sens;
domnul Primar specifică faptul că a fost convocat de urgență Comitetul local pentru situații
de urgență în vederea stabilirii măsurilor concrete de intervenție în zonele afectate.
Se dă cuvântul domnului consilier Urdea Dumitru care aduce la cunoștința Consiliului
local faptul că a fost sesizat de către unii cetățeni din zonele afectate cu privire la existanța
unor elemente de infrastructură specifică alimentării cu apă și canalizare precum și de
rețelistică telefonică afectate de evenimentele meteo recente; îi răspunde domnul Primar care
precizează că situația va fi investigată și se vor lua măsuri în privința soluționării acestei
sesizări.
Se dă cuvântul doamnei consilier Butucaru - Merlușcă Florina, care își exprimă
disponibilitatea în ceea ce privește ajutorarea prin orice mod a cetățenilor comunei afectați de
manifestările meteo recente, ulterior toți membrii Consiliului local exprimându - și această
disponibiltate; răspunde domnul Primar care precizează faptul că în cazul în care va fi nevoie,
membrii Consiliului local vor fi solicitați cu promptitudine și mulțumește acestora pentru
inițiativă în acest sens;
Se dă cuvântul domnui delegate sătesc - Corbu Vilhelm care atrage atenția asupra
problemei lipsei semnalului telefonic în rețeaua Vodafone de pe raza satelor Cădărești și
Pajiștea; răspunde domnul Primar care aduce la cunoștința Consiliului local faptul că
compania Vodafone a anuțat Primăria Palanca cu privire la faptul că au fost sesizați în
privința acestor deranjamente și urmează să intervină cu scopul remedierii sesizărilor în
discuție;
Se dă cuvântul domnului consilier Atrejei Cezar care propune identificarea celor mai
bune soluții și punerea acestora în aplicare în ceea ce privește asigurarea și consolidarea
cursurilor de apă și afluenților de pe raza comunei pentru a se putea preveni pe viitor situația
în care precipitațiile și inundațiilor ce decurg din acestea ar putea provoca daune mai
însemnate comunității; răspunde domnul Primar care afirmă că membrii aparatului de
specialitate al Primarului împreună cu membrii Consiliului local Palanca și celelalte instituții
compentente implicate vor conlucra în vederea realizării cu success a acestor deziderate;
Se dă cuvântul doamnei consilier Butucaru - Merlușcă Florina, care propune ca la
momentul deplasării în teren a comisiei județene de inventariere a pagubelor produse în urma
fenomenelor meteo extreme abătute asupra comunei, aceștia să fie însoțiți de către reprentanți
ai Primăriei care să le indice punctual gospodăriile afectate în vedea înregistrării complete și
exacte de care aceștia a informațiilor culese cu ocazia desfășurării activităților specifice;
răspunde domnul Primar care precizează că în mod obligatoriu se vor deplasa și reprezentanți
ai Primăriei, dar că responsabilitatea consemnării și acuratețea informațiilor preluate în
procesul verbal revine în sarcina delegaților instituțiilor județene aflați în vizita de lucru din
teren.
Ordinea de zi fiind epuizată dl. Primar mulțumește pentru răspunsul prompt al tuturor
membrilor Consiliului local în ceea ce privește prezența cu celeritate a acestora la lucrările
ședinței extraordinare și mulțumește de asemenea reprezentanților compartimentelor din
aparatul de specialitate al Primarului precum și invitaților prezenți la ședință. Ședința este
declarată încheiată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cons. Hăineală Constantin

Contrasemnează,
d. Secretar general comună
Scoruș Daniel

