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lncheiat astizi 18 iunie 2021,
Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschis6 de secretarul general al comunei
Doamnelor si domnilor consilieri,
Ati fost convocati in sedinta ordinara prin Dispozitia nr.114 din 11 iunie 2021 a primarului comunei,
Din consultarea condicii de prezentd rezultd cE din cei 13 consilieri ce compun consiliul local sunt prezenti 12
consilieri ,care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constatS cd este intrunit cvorumul previzut de lege ,
necesar pentru aprobarea proiectelor de hotdrdri previzute la ordinea de zi a sedintei .
Rog pe d.l primar ROSU SORIN, ca in conformitate cu prevederile din O.U.G nr.57/2019-privind Codul administrativ
sE supunS spre aprobare proiectul ordinii de zi ,

Domnilor consilieri,
AvAnd in vedere problemele survenite la nivelulcomunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs, pentru analiza,
consiliului local, asa cum ati luat la cunostint6 din invitatia trimisS de secretarul general precum si din analiza tuturor
materialelor puse la dispoztia comisiilor de specialitate in cadrul sedintelor pe comisii din data de 25.05.2021, vd rog s5mi permiteti s5 vd prezint urmitoarea ordine de zi :

Nr.
crL

Denumirea problemei inscrise
pe ordinea de zi:

Initiator'

t.

0.

2.
1.

2.

Depunerea juramantului de catre consilierul local alesPARFENI Georgeta;
Proiect de hotirdre privind eliberarea din functie a
viceprimarului Comunei Parincea;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

3.

Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Comunei
Parincea;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

4.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei

Parincea, pe anul 2021;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINARA PUBLICA DIN DATA DE I8IUNIE 2021

iq!
Proiect de hotdr6re privind trecerea din domeniul public in
domeniul priva al Comunei Parincea, a imobilului-teren
situate in intravilanul satului Parincea, Comuna Parincea;

5.

Sorin
Primarul

I

lt

(:() l{

Pentru buna desfdsurare a lucr6rilor sedintei , in conformitate cu prevederile art,.123 din 0,U.nr.5712019
privind Codul administartiv, presedinte de sedinta este doamna Fuioaga Diana-Elena - consilier local, aceasta fiind a
doua luni consecutivS de exercitare a mandatului de presedinte de sedint6.
lnvit secretarul general s6 prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia
consilierilor in cadrulsedintelor pe comisiidin data de 17 iunie 2021 ,calsi pana la inceperea sedinteide astazi .
Secretarul general, dup6 ce prezinti procesul verbal , intreabi dacd 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.lorconsilieri , vi rog sd trecem la ordinea de zisiil invit pe d.l primarpentru a continua cu punctul 1. al ordiniide
zi,respectiv:

l. Depunerea juramantului de catre consilieru! local ales-PARFENI Georgeta;

Doamnna Parfeni Georgeta, depune juramantul pentru consilier local al comunei Parincea,
ca urmare a validarii acestuia de catre Judecatoria Bacau.
Trecem la punctul doi al ordinii de zi
ll. Proiect de

hotirire privind eliberarea din functie

:

a viceprimarului Comunei Parincea;

Doamnna secretar general, Mina Drogu, prezinta procedura pentru votare si componenta comisiei de evaluare a
voturilor.
Domnul primar, Rosu Sorin, ia cuvantul pentru a explica motivul pentru care doamna viceprimar, Fuioaga Diana Elena,
doreste sa se retraga din aceasta functie de viceprimar, intrucat are copil mic si o ferma cu 150 hectare de teren iar
programul este incarcat si nu poate duce la indeplinire atributiile de viceprimar,
Doamna secretar general Mina Drogu, invita consilierii prezenti (11) sa mearga in cabina de vot pentru a vota dupa
care se incepe numararea voturilor, din 11 buletine de vot, 10 sunt pentru si 1 impotriva.
Doamna secretar general, Mina Drogu, aduce la cunostinta ca numararea voturilor este indeplinita , intrucdt numarul
de voturi ,,pentru" sunt mai multe decizia finala este ca doamna viceprimar, Fuioaga Diana Elena, sa fie eliberata din

de viceprimar,
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

functia

ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotdrdre a fost aprobat cu un numar de 10 voturi
,, pentru " si 1 (unulvot ,, impotriva" .
S-a adoptat hotararea nr. 16 din 18 iunie 2021.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi

j

iY

Consult consiliul dac6 sunt si alte probleme urgente ce nu suferi amdnare, bineinteles dacd sunt
prevederile legale , privind existenta raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si daci
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgentS,
Nu mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi.
Vi rog s6-mi permiteti s5 vi informez c5 , la lucrdrile sedintei participS, cu drept de vot viceprimarul comunei,
contabilul , invitati din localitate - a cdror participare se consider6 utilS pentru lSmurirea unor aspecte puse in discutie ,

-
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Ill. Proiect

Parincea;

de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei

f

'

f *' /i**$pi

Domnul consilier, Durac Vasile, propune pe domnul Hancu Constantin Cornel ca viceprimar. 1
Doamna secretar general Mina Drogu, invita consilierii prezenti (12) sa mearga in cabina de vot
care se incepe numararea voturilor, din 12 buletine de vot, 10 sunt,, pentru" si2,, impotriva".
Doamna secretar general, Mina Drogu, aduce la cunostinta ca numararea voturilor este indeplinita si intrucat
numarul de voturi"pentru" sunt mai multe, decizia finala este ca domnul, Hancu Constantin Cornel, este ales viceprimar,
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 hotdrdre

a

fost aprobat cu 10 voturi "pentru" si 2 ( doi)

" impotriva".
S-a adoptat hotararea nr.17 din 25

iunie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi

lV.

:

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei Parince?, pe anul2O21;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordiniide zi, motivand necesitatea aprobarii
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
acestui proiect de hotarare
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,Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba daca suma este pentru ce s-a amenajat la Caminul Cultural si indemnizatia
medicilor iar domnul contabil raspunde ca este pentru ce sa amenajat la Caminul Cultural respectiv Centru de vaccinare
si plata indemnizatilor personalului medical,
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 11 voturi "pentru" si 1( unu)

vot "impotriva".
S-a adoptat hotararea nr.18 din 2Siunie 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi

:

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei
Parincea, a imobilului-teren situate in intravilanul satului Parincea, Comuna Parincea;

V,

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
acestui proiect de hotarare
precum
si
de
avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
compartimentului

-

prezentata,

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:
Discutii:

l.Domnul primar, Rosu Sorin, propune trecerea terenului in suprafata de 1000 metri' pe care a functionat vechiul targ
saptamanal, respective partea unde este amenajata scena in present, din domeniul public in domeniul privat al Comunei
Parincea pentru a se efectua un schimb cu domnulAvram Dan care detine o suprafata de teren in centrul Comunei
Parincea,
Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat,
Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
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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 hotirdre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 19 din 25iunie2021

V. DIVERSE
SE FAC INSCRIERI LA CUVANT :
1, Doamna consilier, Damoc luliana, intreaba de ce se schimba viceprimarul, deoarece nu a ajuns la timp si nu stie
motivul schimbarii din functie a viceprimarului iar domnul primar raspunde ca, nu isi poate duce la indeplinire atributiile de
viceprimar, intrucat are o ferma de 150 hectare de pamant si copil mic iar programul este incarcat,
2.Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba daca s-a vandut fierul vechi de la centrala iar domnul primar raspunde ca, s-a
vandut fierul care nu se mai putea folosi si s-a incasat 20.000 lei iar domnul contabil a participat la cantarirea acestuia,
3.Domnul Damoc loachim, aduce la cunostinta celor prezenti, activitatile extracurriculare (dans si muzica populara) pe
care le desfasoara, specificand depunerea unui proiect privind Acordulde parteneriaUcolaborare intre Comuna Parincea
si Asociatia Cultural-Educativa, Arta, Sport si Sanatate "Vatra Satului' intitulat "Comuna-Parincea-lzvor de Folclo/' pe o
perioada de 3 lunicu minim de 6 ore pe saptamana.
Fiind epuizatS problematica de la ordinea de zi v5 rog , dacS 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.

Presedinetele de sedinta,
Doamnelor si domnilor consilieri si invitati,

Fiind epuizatd ordinea de zi vd multumesc pentru spiritul dvs. de conlucrare
inchise lucrdrile.

in reusita

sedintei

si

declar

Sedinta se incheie la ora 11:00,

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier local,
Fuioaga Diana Elena

ffi-)

ffi
general,
DROGU

,6
Consilier relatii publice,
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