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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29.03.2019

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Săvineşti
La şedinţa de astăzi sunt prezenti 15 consilieri, din cei 15 consilieri care compun

Consiliul Local al comunei Săvineşti.
HORCIU DANIEL

Primar
URDA NECULAI

Viceprimar
DUMITRACHI BRINDUSA

Secretar
C O N S I L I E R I L O C A L I:

Andrioaie Eufrosina
Bontaş Năstase Lenuţa
Blaga Cristinel
Balus Gheorghe
Chele Ana
Cojocariu Ioan
Dumitriu Constantin
Herescu Dragoş Iulian
Horciu Ioan
Lăcătuşu Dorin
Pinzaru Gabriel
Popa Andrei Tudor
Urdă Gheorghe
Vasiliu Vasile
Se constată că procedura convocării s-a efectuat în condiţiile prevăzute de lege, prin
Dispoziţia Primarului comunei Săvineşti şi a convocării scrise.În convocare au fost
specificate, data,ora, locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi propusă a se discuta,
conform prevederilor legale.
Din totalul de 15 consilieri locali, sunt prezenţi 15 ,este întrunit cvorumul - prin prezenta
majorităţii consilierilor locali în funcţie, şedinţa este statutară - legal constituită, lucrările
şedinţei pot începe, se pot adopta HCL.
Presedintele de sedinta- domnul Pînzaru Gabriel , dă citire la Dispoziţia Primarului
privind convocarea Consiliului Local în şedinţa ordinară cu ordinea de zi propusa:

1. Proiect de hotărâre nr.14/25.03.2019 privind îndeplinirea functiei de agent de
inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoariale Savinesti de către seful
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgentă Savinesti.

2. Întrebări, interpelări, discuţii.
Se supune la vot ordinea de zi

Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată
Se discuta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27.02.2019, se întreabă
daca sunt modificări, adaugiri.Se supune la vot procesul verbal al şedintei din data de
27.02.2019.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?
Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat
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Se discuta primul punct de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre nr.14/25.03.2019 privind îndeplinirea functiei de agent de

inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoariale Savinesti de către seful
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgentă Savinesti.
D-l Bendrisi C-tin- arată că agentul de inundaţii era numit prin Dispozitia
Primarului prin delegare de atribuţiuni, în urma controlului tematic efectuat de
catre reprezentantii ISU Neamt am primit recomnadare de a se adopta Hotărâre
de Consiliu Local privind îndeplinirea functiei de agent de inundaţii.
D-na Chele Ana- întreaba ce atributii are agentul de inundaţii.
D-l Bendrisi C-tin- Colaboreaza permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul
unitatii teritoriale de gospodarire a apelor (Sistem de Gospodarire a Apelor,
Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnica si functionala a
constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare si a cursurilor de apa de pe raza
unitatii administrativ-teritoriale; Asigura intocmirea Planului Local de Aparare
impotriva inundaiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, afisarea extraselor din
aceste planuri la sediul primariilor si pe pagina de internet a institutiei; Asigura
intocmirea si transmiterea Rapoartelor operative si a celor de sinteza privind
efectele fenomenelor hidrologice periculoase Asigura organizarea periodica a
unor actiuni de constientizare a populatiei asupra riscului pe care-l prezinta
inundatiile si asupra masurilor care trebuie intreprinse de fiecare cetatean pentru
diminuarea pagubelor.
D-na Chele Ana- întreaba daca pe raza comunei sunt case care sunt in zona
inundabilă.
D-l Bendrisi C-tin- raspunde afirmativ sunt 30 de case pe terasa I a râului Bistrita,
situate in zona Balastieră, strada Luncii si zona Statiei Biologica.
Se supune la vot Proiect de hotărâre nr.14/25.03.2019 privind îndeplinirea
functiei de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoariale Savinesti
de către seful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgentă Savinesti.
Cine este pentru?Cine este împotrivă?Cine se abţine?

Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Se discuta ultimul punct de pe ordinea de zi.
Întrebări, interpelări, discuţii.
D-na secretar- conform modificarilor aduse la Legea 188/1999 , evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru activitatea
desfăşurată în anul anterior se face de primarul comunei, pe baza propunerilor
Consiliului Local al comunei Săvineşti.Deasemenea va transmit declaratiile de avere si
interese care trebuiesc completate si un Raport de activitate pentru anul 2018.
D-l Primar- prezeinta cererea doamnei Nicoara Daniela care solicita scutirea de impozit,
motivînd că nu are nici un venit.
D-na Chele Ana- întreaba cât este impozitul?
D-na secretar- în jur de 60 lei.
D-na Chele Ana- trebuie avut în vedere sa nu creăm un precedent.
D-na secretar- avem si o problema cu mama dumneaei care are contractul de
concesiune la Patiserie si nu este platit si Curtea de Conturi a recomnadat si
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perceperea de penalitati.Ar fi mai bine sa acordam un ajutor de urgenta pentru plata
impozitului.
D-l Primar- sora dumneaei a venit la mine acum trei saptămâni si a spus ca mama ei
este in curs de definitivare a dosarului de încadrare în grad de handicap si va fi scutita
de impozit. Conform Legii scutirea de impozit se acorda doar pentru bunurile personale
nu si pentru concesiune.
Se supune la vot propunerea de acordare a unui ajutor de urgenta pentru plata
impozitului si se aproba in unanimitate de voturi.
Se declară şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedintă,
Consilier,

PÎNZARU GABRIEL

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,

BRÎN DUŞA DUMITRACHI


