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lncheiat a azi l0 rebruarie 2022,

Sedinta incepe la ora 10:00 sieste deschise de secretarul general al comunei.

Doamnelor si domnilor consilieri,

Ati fost convocat in sedinte ordinara pdn Dispozitia nr. 23 din o,( t brue.io 2022 a primarului comunei.
Din coosultarea condicii de prezenE rezultii ca din cei 13 consilied ce compun consiliul local sunt prezenti '12

consilieri , domnul Andries Ciprian lipseste molivat, care participa la lucradle sedintei consiliului local, astfel se constatii
ce esb infunit cvorumul prevazul de lege , necesar pentru aprobarea proiectelor de hotareri prevazute la ordinea de zi a
sedintei .

Rog pe d.l primar ROSU SORIN, cain confomitate cu prevederile din O.U.G nr.57i201g-privind Codul administrativ
se supune spre apmbare proiectul ordinii de zi .

Domnilor comilieri,
Av6nd in vedere problemele survenite la nivelul comunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs. penlru analiza,

mnsiliului local, asa cum ati luat la cunostinE din invitatia trimisa de secrehrul general precum sidin analiza tuturor
materialelor puse la dispozitia comisiilor de specialitate in cadrul s€dintelor pe comisii din data de 09.02.2022, va rcg se-
mi sa va nt urmatoarea ordine de zi

CTL

Den umirca pro blenei itaui se
p odinea de zi : Inilial(n'

0.
2.

1. Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie
bugetari pe trimestrul lV 1202'l al Comunei Parincea;

Sofln Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
2 Proiect de hotirare privind aprobarea Raportului cu privire la

situatia gestion;rii bunurilor care apartin domeniului public Ai
privat al Comunei Parincea , judetul Baciu, pe anul 2021;

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
3. Proiect de hotArare privind aprobarea bugetului local de

venituri si cheltuieli al Comunei Parincea a Listei de
investitii Si a Programului anual de achizitii publice-actualizat
,pentru anul 2022,

Sorin Rogu ,

PrimarulComunei
Parincea

4. Proiect de hotdrare
membrilor S.V.S.U

privind acordarea de compensatii in bani
al comunei Parincea, pentru timpul

Sorin RoSu ,
PrimarulComunei
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efectiv de lucru prestat la interyentii si alte activitati
prevazute in Droqramul serviciului:

l'arincen

5. DIVERSE
Consult consiliuldaca suntsialte probleme urgente ce nu sufere amenare, bineinteles dace sunt respectate si

prevederile legale , privind exlslenta raportuiuide specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si dac.e

comisia de specialitale s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgent i.

Nu maisunt alte propuneripentru ordinea de zi.

Va rog sa-mi permitet sa ve informez ca , h lucrerib sedintei padicipa, cu drept de vot vicepimarul comunei,

mntabilul , invitati din localitate - a ceror participare se considere utila pentru lamurirea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfasurare a lucdrilor sedintei , in mnformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57/2019 privind

Codul administartiv, presedinte de sedinta este domnul Dima Gabdel - consilier loc€|, aceasta fiind a doua luna de

exercitare a mandatului de presedinte de sedinE.
lnvit secrelarul general sa prezinte procesul vedal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia consilierilor in

cadrul sedintelor pe comisii din data de 09 februarie 2022, cat si pana la inceperea sdintei de astazi.

Secretarul general, dupa ce prezinta procesulverbal, inlreaba daca sunt observatii la continutulacestuia.

Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot procesul \€6a1, asa cum a fost prezentat:

Cine esle penfu?-unanimitate.

lnainte de intrarea la ordinea de zi primarulcomunei face o scurta informare cu privhe la modul cum au hst duse la

indeplinire hotararile adoptate in cadrul sedinteidin luna antedoara .

Presedintele de sedinta :

D.lor consilieri, va rog se tecem la ordinea de zisiil invit pe d.lrri,na, penfu a conlinua cu punctul 1. alordiniide
zi,respectiv;

l. Proiectul de hotamre p?ivind aprobarca contului de executie bugetari pe trimestrul lV
/2021 al Comunei Parincea;

Domnul conlabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, molivand necesitatea

aprobarii acestui proiect de hotarare - Pmiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportulde specialitiate

al comparlimentului precum si de avizele mmisiilor de specialitate, avizul celor fei comisii fiind favorabil proiectului in

forma prezentata.

Se tece la dezbaterea materialelor prezentate:

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialihte sunt lavorabile proiectului de hotarare.

Se supune Ia vot proiectulde holarare ,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal.
ln urma yotului liber oxprimat comtat ca Proiectul de hoterare a to3t aprobat cu unanimitate de votuli,
S-a adoptat hotararea nr. 6 din 10 februarie 2022.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotiirare privind aprobarea Raportului cu privire la situatia gestionirii bunu lor
care apartin domeniului public ai privat al Comunei Parincea , judetul Baciu, pe anul 2021;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea

aprobarii acestui prdect de hotarare - Proiectulde hotarare este insotit de refuratul primarului ,raportulde specialitate

al compartimentului precum si de avizele mmisiibr de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in

forma prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea poiectului.
Avizele celor trei comisii de specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proieclul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
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ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi,
S.a adoptat hotararea nr. 7 din 10 februarie 2022.

Trecem la punctul lrei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotArare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei
Parincea, a Listei de investitii li a Programului anual de achizitii publice-actualizat, pentru
anul2O22i

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea

aprobarii acestui proiect de hotarare - Proiectulde hotarare este insotit de referatul primarului ,raportulde specialitate

al comparlimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor lrei mmisii fiind favorabil proiectului in

forma prezentata.

Se trece la dezbalerea materialelor prezentate:

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hohrare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in foma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local

ln uma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fosl aprobai cu unanimitate de voluri.
S"a adoptat hotararea nr.8 din l0 februarie 2022.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de hotiirare privind acordarca de compensatii in bani membrilor S.V.S.U al
comunei Parincea, pentru timpul efeciiv de lucru prestat la interventii si alt€ aciivitati
prevazute in programul serviciului;

Domnul sef SVSU, Tamba CostelAddan, 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 mmpartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii find favorabil
proiectului in forma prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

1. oomnul consilier, Vasihchi lon, face cunosut faptul ca, nu ar mai trebui sa se numeasca seryiciu voluntar SVSU

daca este platit iar doamna secretar geneftrl, raspunde ca vor lii doar compensatii in banidoar in situatiide
urgenta.

2. Domnul consilier, Bibire luliean, aduce la cunostinta faptul ca, chiar daca sunt volunlari ei trebuie stimulati.

3. Doamna secretar general, Mina Drogu, face cunoscul faplulca, in legislatie prevede faptulca, voluntai pot f
scazuti procentual de la plala impozitului sau stimulate.

4. Domnul mnsilier, Dima Gabriel, intreaba daca voluntari SVSU au asigurare iar domnul primar confrma acest

fapt.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de pimar si cu propunerile aprobate de consiliul local

ln uma votului liber exprimal conslat ca Proiectul de hoErare a foEt aprobat cu unanimitato de votuli.
S.a adoptat hotararea nr. I din l0 lebruarie 2022.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :

V.Rapod privind activitatea SVSU pe s€mestrul 1U2021 si masuri pentru imbunatatirea activitatii.
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DomnulsefSVSU, Tamba CostelAdian, prezinta raportul de activitate SVSU pe semestrul 11/2021, carc *
regaseste alasat la Procesul-verbal din 10.02.2022.

Proiect suplimentar pe ordinea de zi:

Proiect de hotirere privind stabilirca mandatului reprezentantului legal al lJnitatii
AdministEtiv-Terito ale Comuna Parincea pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a
SC Compania Regionala de Apa BacauSA din 25.02.2022

Domnul primar, Rosu Vasile, prezinta materialele de la acesl punct al ordiniide zi, motivand necesihtea apmbarii

ac€stui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul pdmarului ,raportul de specialitate al

mmpartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezenhta.

Domnul primar, Rosu Sorin, decide de a ramane ca reprezentant legal al UnitatiiAdministrativ-
Teritoriale a comunei Parincea pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a SC Compania
Regionala de Apa Bacau SA din 25.02.2022 domnul contabil, Grecu Vasile.

Se trece la dezbaterea matedalelor prezentate:

Nu sunt disculii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei mmisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de pdmar si cu propunerile aprobate de consiliul local

ln uma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
$a adoptat hotararea nr. 10 din 10 tebruarie m22.

Proiect suplimentar pe ordinea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei special de salubritate pe raza Unitatii
Administrativ-Teritoriale a Comunei Parincea pe anul 2022;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta matedalele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea

apmbarii acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate

al mmparlimentului precum si de avizele mmisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proieclului in

forma prezentata.

Se lrece la dezbaterea materialelor prezentate:

Nu sunl discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntlavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de pdmar si cu propunedle aprobate de mnsiliul local

ln urma votului liber exprimai constat ci Proiectul de hoErare a fost aprobal cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 11 din l0 februarie 2022.

V. DIVERSE
Nu sunl discutii suplimentare.

Fiind epuiza6 problematica de la ordinea de zi ve rog , daca sunt probleme privind competenta consiliului local , sau

probleme personale legate de functja de consilier sau membru al unei comisiide specialitate , sa le supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ddica in discutie alte pmbleme.

Pres€dinetele de sedinta,
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Doamnelor si domnilor mnsilieri si invitati,

Fiind eptizata ordinea.le i ve muftunesc pentu s{tilul dvs- de conlucrue in reusita sedintei si declar
inchke lucririle .

Sedinta se incheie la ora 10:30.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,

,srxifl'

.6

Secretifl general,
Mina 

lqcu

-*ll
Consilier relatii oublice.
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