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lncheiat astazi3l ianuatie 2022,

Sedinta incepe ia ora 10:00 si este deschlsa de secretarul general ai comunei.

0oamnelor si domnilor consilieri,

Ati fost convocati in sedinta oldinara prin Dispozitia nr. I din 25 ianuarie 2022 a primarului comunei.
Din consu ltalea condicii de prezenta rezu lta ca din cei 1 3 consilieri ce compu n consiliu I local su nt prezenti 1 2

consilieri , domnulAndries Cip an lipseste molival, care participa la lucrarile sedinteiconsiliului local, astfel se conshla
ca este intrunit cvorumul prevazut de lege , necesar penlru aprobarea proiectelor de hotarari prevezute la ordinea de zi a
sedintei.

Rog pe d.lprimar R0SU S0RlN, cain conformitate cu prevederile din O.U.G nr.57/201g-privind Codul administraliv
sa supune spre aprobare proieclulordinii de zi .

Domnilor consilieri,
Avand in vedele problemele survenite Ia nivelul comunei de la sedinla anterioara si propuse de dvs. pentru analiza,

consiliului local, asa cum ati luat la cunostinla din invitatia trimisa de secretarul general precum si din analiza luturor
mateialelor puse la dispozitia comisiilor de specialitate in cadrulsedintelor pe comisiidin data de 30.01.2022, va rog sa-
mioermitr?ti sa va urmatoarea ordine de z
Nr
ut

Den utnirca problemei inscrise
pe ordinca dc zi : Iniri.rlor

0-
2.

1. Proiectul de hotarare privind aprobarea PROGRAMULUI DE
MASURI ce vizeaza imbunatatirea activitStii de gospoddrire
si infrumusetare a comunei Parincea pentru anul 2022,a
obligatiilor $i responsabilitdtilor care revin institu(iilor
publice,agentilor economici gi cetdtenilor pentru buna
gospodirire a Comunei Parincea,respectarea conditiilorde
mediu si stabjlirea sanctiunilor pentru nerespectarea
obligatiilor si responsabilitetilor,pentru anul 2022;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei

Parincea

2. Proiect de hotdrare privind aprobarea PLANULUI DE
ACTIUNISI LUCRARI de interes local ce urmeaze a fi
efectuate de cdtre beneficiarii venitului minim garantat(VNilG)
si de cetre persoanele cu obliqatii de prestare a muncii

Sonn Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
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neremunerate in folosul comunitetii(NINFC),pentru anul
2022:

3. Proiect de hoterere privind aprobarea modului de intocmire
si tinere la zi a Registrului agricol la nivelul Comunei
Parincea,iudetul Bacdu.

Sofln Rogu ,
Primarul Comunei

Parincca
4. DIVERSE
Consu t consiliul daca sunt s alte probleme urgente ce nu sufera amanare, bineinleles daca sunt respectate s

prevederile legale , priv nd exislenta raportului de specialitate al comparlimentului de resort al aparaiului propriu si daca
comisia de speciallale s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgenta.

Nu maisunt alte propuneri pentru ordinea de zi.

Va rog sa-ml permiteti sa ve informez ca , ia lucrarib sedinlei participe, cu drept de vot viceprimarul comunei,
contabilul , invilati dln localitale - a ceror participare se considera utila pentru lamurirea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei , in conformitale cu prevederile art. '123 din 0.U.nr.57/2019 privind

Codul administartiv, presedinle de sedinta esie domnul Dima Gabriel - consllier local, aceasta fiind prima luna de
exercitare a mandatului de presedinte de sedinta

lnvil secretarul general sa prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in

cadrul sedintelor pe comisii din data de 30 ianuarie 2022, cat si pana la inceperea sedintei de astazi.
Secretarul general, dupa ce prezinta procesul verbal, intreaba daca sunt observatil la continutul acestuia.

Nu sunt observatil, d-na secrelar supune la vot procesul verbal, asa cum a fost prezenlat;
Cine este pentru?-unanimitate.

lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul comunei face o scurta informare cu privire la modul curn au fost duse la
indeplinire hotararile adoptate in cadrulsedinteidin luna anlerioara .

Presedintele de sedinta :

D.lor consilieri , ve rog sa trecem la ordinea de zi s il invit pe d.lpl1?4enlru a conlinua cu punctul 1. al ordiniide
zi,respectiv:

l. Proiectul de hotarare privind aprobarea PROGRAMULUI DE MASURI ce vizeazi
imbunatatirea activitdtii de gospod;rire si infrumusetare a comunei Parincea pentru anul
2022,a obligatiilor gi responsabilitililor care revin institu!iilor publice,agentilor economici 9i
cetitenilor pentru buna gospodArire a Comunei Parincea,respectarea condiliilorde mediu gi
stabilirea sancliunilor pentru nerespectarea obligaliilor gi responsabilititilor,peniru anul
20221

Domnul Viceprimar, Hancu Constantin Comel, prezinta materialele de la acesl punct al ordinii de zi, motivand
necesitatea aprobarii acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insolit de referalul primarului ,rapo ul de
specialitale al comparlimentului precum s de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil
proiectului jn forma prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezenlate:

Discutiii

l.Domnul consilier, Vasilachi lon, inlreaba daca se vor planta allicopaci pe marginea drumului in loculcelor taiati iar
domnul viceprimar raspunde ca vorfiplantati altiarbori.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forn]a prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2022.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINARA
2022

PUBLICA DIN DATA DE 3 ] IANUARIE



ll. Proiect de hoterare privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI 9l LUCRARI de interes local
ce urmeazA a fi efectuate de cetre beneficiarii venitului minim garantat(VMc) 9i de cetre
persoanele cu obligatii de prestare a muncii neremunerate in folosul
comunit6lii(MNFC),pentru anul 2022;

Domnul Viceprlmar, Hancu Constantin Conel, prezinta mate alele de la aceslpunclalordinii de zi, motivand
necesitatea a proba rii acestu i proiect de h otarare - Proiectu I de hotarare este insot t de referatul primarului 

, raportu I de
specialitaie al compart menlului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizu celor trei comisii fiind favorabil
proiectului in loma prezentaia.

Se lrece la dezbaterea mate alelor prezenlate;

Disculii;
1 Domnul viceprimar, Hancu Conslantin Cornel, aduce ia cunoslinta celor prezenli faptul ca, persoanele beneficiare de
ajutor social nu toale pot eiectua munca in folosul comunitalii deoarece uni dinlre ei sunt diagnoslicati cu boli pentru care
nu au cerlillcal de experliza medicala.

Avizele celor trei comisii de speclalitate sunt favorabile proieciului de hotarare.
Se supune la vot proieciul de hotalare ,ln forma prezentata de primar si cu propunerile aprobaie de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2022.

Trecem la punctual trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotirare privind aprobarea modului de intocmire gi !inere la zi a Registrului
agricol la nivelul Comunei Parincea,judelul Baceu.

Doamna secletal genelal, Drogu iVina, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, molivand necesitatea
aprobarii aceslui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare esle insotit de referatul primarului ,raportul de specialitale
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.

Se tlece la dezbalerea materialelor prezenlate:

Nu sunt disculii 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 ca Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimilate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 5 din 3'l ianuarie 2022.

V. DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANI:

5. Doamna secretar general, l\rina Drogu, face cunoscul faptul ca, s-au primit sumele de bugel iar pana pe data de 10
februarie 2022 va fi sedinta.

Fiind epuizalA ploblematica de la ordinea de zi va rog , dace sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
plobleme perconale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa le supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ridica in discutle alle probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor sidomnilor consilieri si invitati,
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Fiind epuizafi otdinea de zive multumesc pentu spititul dvs. de conlucrurc in rcusita sedintei si declar
inchise lucrarile ,

Sedinta se incheie la ora 10:30.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,

d
Consilied relatii publice,

And\{vAslLAS6Y
t'rc^d Ia scdnni , lr.onsili.ri
lr(xnri nr.Ldir{iio innA (hhdLllli naic 2022
MajoirarcaD.lLr16rtnI.o',x,nnnhd(lrloh'ri,Dcnt d nunin,l roLi dc lil.onsitc n, iD.ric,nn ndhrc dc \otti

Secret general,
DROGU
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- Gabriql DIMA(r-\.*


