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Judetul Bacdu,CornurraParincea,60T400,Str.Principald,Telefbn.+40234226530,,Fax.+40234226524

lncheiat astizi 25iunie 2021,
sedinta incepe la ora 10:00 sieste deschisi de secretarul generalalcomunei
Doamnelor si domnilor consilieri,
Ati fost convocati in sedintd extraordinara prin Dispozitia nr.l19 din 23 iunie 2021 a primarului comunei,
Din consultarea condicii de prezenti rezult6 cd din cei 13 consilierice compun consiliullocalsunt prezenti 13

consilieri ,care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constatd ci este intrunit cvorumul prevdzut de lege ,
necesar pentru aprobarea proiectelor de hotdrdri prevdzute la ordinea de zi a sedintei ,
Rog pe d.l primar ROSU SORIN, ca ?n conformitate cu prevederile din 0.U.G nr.5712019-privind Codul administrativ
s6 supunE spre aprobare proiectul ordinii de zi ,

Domnilor consilieri,
Avdnd in vedere problemele survenite la nivelul comunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs. pentru analiza,
consiliului local, asa cum ati luat la cunostint6 din invitatia trimis6 de secretarul general precum si din analiza tuturor
materialelor puse la dispoztia comisiilor de specialitate in cadrul sedintelor pe comisii din data de 24.06.2021, vE rog sEmi permitetisd vE prezint urmStoarea ordine de zi :

Nr.
crL
0.

Den umirea pro blemei inscrise
pe ordinea de zi :

Initiator

I.
2.

1.

2.

5.

Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedinta
al Consiliului Local al Comunei Parincea pentru perioada,
iulie, august si septembrie 2021;
Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului
reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale
comuna Parincea pentru sedinta Adunarii Generale a
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Bacau convocata
pentru data de 25.06.2021 si pentru sedinta Adunarii
Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa
Bacau S.A. din 28.06.2021.
DIVERSE

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincea
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Consult consiliul dac6 sunt si alte probleme urgente ce nu suferd amAnare, bineinteles dacd
prevederile legale , privind existenta raportului de specialitate al compartimentului de resort al apa
ca
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgent6,
Nu mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi.
Va rog s6-mi permiteti sE v5 informez c5 , la lucrdrile sedintei participS, cu drept de vot vicepri
contabilul , invitati din localitate - a c6ror participare se consideri utilS pentru lSmurirea unor aspecte
Pentru buna desf6surare a lucrdrilor 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
treia lund consecutivi de exercitare a mandatului de presedinte de sedintd,
lnvit secretarul general sd prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia
consilierilor in cadrulsedintelor pe comisii din data de 24 iunie 2021 ,calsi pana la inceperea sedintei de astazi ,
Secretarul general, dup6 ce prezintS 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 , v5 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.Proiect de hotirdre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
Comunei Parincea pentru perioada, iulie, august siseptembrie 2021;
Doamna secretar general, Mina Drogu, solicita sa se faca propuneri privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lu ni le iulie-aug ust-septemb rie 2021 .
Domnul consilier, Bibire luliean , propune pentru functia de presedinte de sedinta pentru lunile iulie-augustseptembrie 2021, pe doamna Grecu Daniela, domnul Dima Gabriel propune pe doamna Dobranis Elena iar doamna
Dobranis Elena propune pe domnul Hancu Constantin Cornel, doamna Grecu Daniela este de acord cu propunerea
domnului Bibire luliean privind alegerea sa ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni iar ceilalti consilieri sunt
de acord sise supune la vot iar in urma votuluieste aleasa cu unanimitate de voturi,
Nu sunt discutiisuplimentare 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 hotdr6re a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 20 din 2iiunie2021

Trecem la punctul doi al ordinii de zi:

ll.Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii
Administrativ Teritoriale comuna Parincea pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitara Bacau convocata pentru data de 25.06.2021 si pentru sedinta
Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. din
28.06.2021.
Doamna secretar general, Drogu Mina, 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:
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Nu sunt discutiisuplimentare 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 Iiber exprimat constat ci Proiectul de hotdrdre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr.21 din 2Siunie 2021.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi

:

V. DIVERSE
SE FAC INSCRIERI LA CUVANT:

l,Domnul consilier, Andries Ciprian, aduce la cunostinta faptul ca in urma ploilor din ultima vreme drumurile s-au degradat
si propune refacerea acestora iar domnul primar este de acord cu aceasta propunere si promite ca va lua masurii de
remediere.

.

Fiind epuizat6 problematica de la ordinea de zi v5 rog , dacd sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , s5 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 .
Sedinta se incheie la ora 10:30,
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in reusita

sedintei

si declar

PRE$ED!NrE DE $EDtNTA,
Consilier local,
Fuioaga Diana Elena
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