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lncheiat astizi 25lebruarie 2021,
Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschisS de secretarul generalal comunei
Doamnelor si domnilor consilieri,
Ati fost convocati in sedintd ordinara prin Dispozitia nr.27 din 19 februarie 2021 a primarului comunei,
Din consultarea condicii de prezenti rezultd cd din cei 13 consilierice compun consiliul localsunt prezenti 13
consilieri ,care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constatd cd este intrunit cvorumul prevdzut de lege ,
necesar pentru aprobarea proiectelor de hot6rdri prevdzute la ordinea de zi a sedintei .
Rog pe d,l primar ROSU SORIN, ca in conformitate cu prevederile din 0.U,G nr.5712019-privind Codul administrativ
sd supund spre aprobare proiectul ordinii de zi ,

Domnilor consilieri,
Av6nd in vedere problemele survenite la nivelulcomunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs, pentru analiza,
consiliului local, asa cum ati luat la cunostinta din invitatia trimisa de secretarul general precum si din analiza tuturor
materialelor puse la dispoztia comisiilor de specialitate in cadrul sedintelor pe comisii din data de 24.02.2021, vd rog s6mi permiteti s5 vd prezint urm6toarea ordine de zi :

Nr.

Den umirea problemei inscrise

pe ordinea de

crL
0.

zi:

Initiakrr

t.
2.

1.

2.

Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local al Comunei Parincea pentru
perioada martie-aprilie-mai 2021 ;
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie
bugetara al Comunei Parincea, pe trimestrul lV anul2020;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

3

4.

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei special de
salubritate pe ruza unitatii administrative-teritoriale a
comunei PARINCEA pentru anul2021.
Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI DE
ACTIUNE Sl LUCRARI ce se vor executa cu beneficiarii

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
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venitului minim garantat in anul 2021;
5.

6.

7.

8.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune
locala pentru incluziunea sociala a cetatenilor romani
rtinand minoritatii rome din Comuna Parincea;
Proiect de hotarare privind infiintarea, organigrama si
numarul de personal ale ServiciuluiVoluntar pentru Situatii
de Urgenta de tip V2 prin reorganizare a serviciului de
ria C1 al Comunei Parincea, iudetul Bacau.
Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
comunei Parincea in anul scolar 2021-2022.
DIVERSE

j"!
-.s

Parincea

,;i

Sorin Ro9u,

I

Primarul Comunei
Parincea

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

Consult consiliul dacd sunt si alte probleme urgente ce nu suferS amdnare, bineinteles daci sunt respectate si
prevederile legale , privind existenta raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si dacd
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgent6.
Nu mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi,
Vd rog sd-mi permiteti sE v5 informez c6 , la lucrSrile sedintei participS, cu drept de vot viceprimarul comunei,
contabilul , invitati din localitate - a c6ror participare se considerd util6 pentru lSmurirea unor aspecte puse in discutie .
Penhu buna desfdsurare a lucrdrilor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din 0.U.nr,5712019
privind Codul administartiv, presedinte de sedinta este doamnul Bibire luliean - consilier local, aceasta fiind a treia lund
consecutivi de exercitare a mandatului de presedinte de sedint6.
lnvit secretarul general sE prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia
consilierilor in cadrul sedintelor pe comisii din data de 24 februarie 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .
Secretarul general, dupd ce prezint6 procesul verbal , intreab6 dacS sunt observatii la continutul acestuia,
Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot procesul verbal , asa cum a fost prezentat :
cine este pentru ?-unanimitate .
lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul comunei face o scurta informare cu privire la modul cum au fost duse la
indeplinire hotararile adoptate in cadrul sedintei din luna anterioara .
Presedintele de sedinta :
D,lor consilieri , vd rog s5 trecem la ordinea de zi si il invit pe d.l primar pentru a continua cu punctul 1. al ordinii de

-

zi,respectiv:

l. Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Gonsiliului Local al
Comunei Parincea pentru perioada martie-aprilie-mai 2021;
Doamna secretar general, Mina Drogu, solicita sa se faca propuneri privind alegerea
presedintelui de sedinta in lunile martie-aprilie-mai 2021.
Domnul consilier, Durac Vasile, propune pentru functia de presedinte ale lunilor martie-aprilie-mai 2021, pe
doamna Fuioaga Diana Elena iar ceilalti consilieri sunt de acord si se supune la vot cu unanimitate de voturi,
Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare,
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar sicu propunerile aprobate de consiliul local

ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotdrire a fost aprobat
S-a adoptat hotararea nr. 1 din 25 februarie2021

Trecem la punctul doi al ordinii de zi

cu

unanimitate de voturi.

:
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Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al
Parincea, pe trimestrul lV anul 2020;
11.

Domnulcontabil,
uuililtut
prezinta materialele
uuilr.iruil, \rreL;u
Grecu Vasile,
vasile, prezn[a
IItalerriilete 0e
zi, tlloUVan0
motivand necestlalea
de la
ta acesl
acest punct at
al orulnil
ordinii 0e
de zt,
aprobarii acestui proiect de hotarare
primarului
Proiectul de hotarare este insotit de referatul
,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata,
Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului,
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotir6re a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 2 din 25 februarie 2021.

-

Trecem la punctul trei al ordinii de zi:

lll. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pe raza unitatii
administrativ-teritoriale a comunei PARINCEA pentru anul 2021.
Domnulcontabill, Grecu Vasile prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.
Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

-

Discutii:

l,l este mai mare, iar domnul
primar raspunde ca, primaria trebuie sa respecte conkactul cu ceide la Romprest iar noi platim taxa.de salubrizare pentru
2000 de locuitori.
2.Doamna secretar, Mina Drogu, aduce la cunostinta faptul ca, firma care colecteaza gunoiul menajer are contract cu
asociatia Romprest iar pretul se decide la asociatia de Colectare iar o alta varianta ar fi sa facem noi o rampa de gunoi,
3. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta faptul ca, beneficiarii de la ajutor social au adunat gunoaiele de pe
malurile paraurilor din comuna Parincea,
l,Domnul consilier, Andries Ciprian, remarca faptul ca suma pe care o platesc PFA si

Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat.
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotdrdre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr.3 din 25 februarie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi

:

Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNE Sl LUCRARI ce se vor
executa cu beneficiarii venitului minim garantat in anul 2021;
lV.

Domnul primar, Rosu Sorin, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

acestui proiect de hotarare

-

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:
Discutii:
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l.Domnulprimar, Sorin Rosu, aduce la cunostinta obligativitatea intocmirii PLANULUI DE ACTIUNI Sl LUCRAR|care se

vor executa cu beneficiarii venitului minim garantat conform LEGll416/2001 cu modificarile sicompletarile ulterioare.
Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat.
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotdrAre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr.4 din 25 februarie 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi

:

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune locala pentru incluziunea sociala
a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din Comuna Parincea;

V.

Doamna secretar, Mina Drogu, prezinta materialele de la acest punct al ordiniide zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata,

-

Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat.
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare,
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
In urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotir6re a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr.5 din 25 februarie 2021.

Trecem la punctul sase al ordinii de zi:
Vl. Proiect de hotarare privind infiintarea, organigrama

si numaru! de personal al Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V2 prin reorganizare a serviciului de categoria Gl
al Comunei Parincea, judetul Bacau.
Domnul Costel Tamba, sef SVSU, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata,
Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

-

Discutii:

l.Doamna secretar general, Mina Drogu, specifica faptul ca, primaria a organizat serviciul cu o singura grupa dar cei de la
ISU Bacau solicita infiintarea a 3 grupe organizate in trei schimburi , fiecare grupa avand un sofer.
2.Doamna consilier, Damoc luliana, intreaba daca se fac angajari, la care domnul Tamba Costel, ii raspunde ca nu se fac
angajari, iar soferii Pricop Constantin, Ghiorghita lon si Radavoi Remus sunt angajatii primariei si se platesc doar la
interventie. Deasemeni se impune achizitionarea a minim doua aparate de oxigen si alte echipamente necesare la
interventie,
Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat,
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare,
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local.
In urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotSrAre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr.6 din 25lebruarie2021.
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Trecem la punctul sapte al ordinii de zi:

1

I

I

\"

...

Vll. Proiect de hotarare privind aprobarea retetei scolare a unitatilor de invatamaht"*"* "',
preuniversitar de stat de pe raza comunei Parincea in anul scolar 2021-2022.

,..

Doamna secretar general, Mina Drogu, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata,

-

Se hece la dezbaterea materialelor prezentate:
Discutii:

l.Domnul consilier , Durac Vasile, aduce la cunostinta faptul ca, in unele scoli sunt multi copii in clasele 0-4 si un singur
post sau cel mult doua iar volumul de lucru este solicitant, Deasemeni programul de transport pentru copii este prea
matinal pentru cei mici datorita faptului ca microbuzele scolare transporta copii side la comuna Horgesti.
Nu maisunt si alte discutiisuplimentare pe marginea proiectului prezentat.
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar sicu propunerile aprobate de consiliul local.

ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotdr6re a fost aprobat
S-a adoptat hotararea nr.7 din 25 februarie 2021.

cu unanimitate

de voturi.

VIII. DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT:

l,Doamna consilier, Damoc luliana, aduce la cunostinta situatia familiei Maties Elena, respective a fiului acesteia, care a
absolvit liceul Militar dar din cauza unui accident nu a finalizat cu diploma si nu se poate angaja, daca il putem sprijini in
gasirea unui loc de munca.
2, Doamna secretar general, Mina Drogu, vine cu completarea de a i se transmite acestuia sa se prezinte la sediul
primariei cu documentele medicale pentru a vedea cum il putem ajuta.
3,Domnul consilier, Vasilachi lon, remarca faptul ca , statia de autobuz din fata magazinului dumnealui este deteriorata si
solicita repararea acesteia.
4. Domnul primar, Sorin Rosu, instiinteaza ca vor fi desfiintate locurile de joaca pentru copii din satele Nanesti si Valeni
deoarece nu corespund normelor in vigoare si se vor amenaja altele,
5.Domnulconsilier, Dima Gabriel, aduce la cunostinta urmatoarele probleme: sa fie curatat santul de pe strada Energiei,
copacii de pe marginea drumurilor sa fie toaletati , domnul Barbieru sa pasuneze in satul Soci deoarece este localnic si
nu pe pasunea din Nanesti si sa fie montate dispozitive de incendiu performante la fiecare institutie publica,
6,Domnul consilier , Durac Vasile, solicita informatii despre vaccinare, iar domnul primar face cunoscut faptul ca,
Parincea este Centru de vaccinare la care sunt arondate noua comune si se asteapta avizul de la DSP Bacau,
Fiind epuizatS problematica de la ordinea dezivd rog , dacd sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , sd le supuneti plenului

consiliului local ,
Nu se mai ridica in discutie alte probleme.

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINARA PUBLICA DIN DATA DE25 FEBRUARIE
2021

Presedinetele de sedinta,
Doamnelor si domnilor consilieri si invitati,

Fiind epuizatd ordinea de zi vd multumesc pentru spirituldvs. de conlucrare
inchise lucrdrile .
Sedinta se incheie la ora

1

in reusita

sedintei

si

declar

1:30,

PRESEDTNTE DE $EDtNTA,

Consilier relatii publice,
Andra VASILAS
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