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lncheiat astezi 24 rebruarie 2022,

Sedinta incepe laora 10:00 sieste deschisa de secretarul general al comunei.

Doamnelor si domnilor consiliori,

Atjfost convocatiin sedinta etraordinara pdn Dispozitia nr.25 din 18 februario 2022 a primarului comunei.
Din consultarea condicii & prezente rezula ce din cei '13 consilieri ce compun consiliul local sunt prezenti 13

mnsilied, care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constatii ce esb intrunit cvorumul prevezut de lege ,

necesar pentru aprobarea proiectelor de hoterari prevezute la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.lprimar ROSU SORIN, ca in mnformitate cu prevederile din O.U.G nr.57/2019-privind Codul administativ
se supune spre aprobare proiectulordiniide zi .

Domnilor comilieri,
Avand in vedere problemele survenile la nivelul comunei de la sedinta antedoara si propuse de dvs. pentru analiza,

consiliului local, asa cum ati luat la cunostin€ din invitatia trimisa de secretarul general precum si din analiza fuluror
materialelor puse la dispozitia mmisiilor de specialitate in c.drul sedintelor pe comisii din data de 09.02.2022, ye tc{se-
TN sa va umetoarea ordine de zi

Nr.
ut

l*n umirca problemei inscri se
pe otdinea dc zi : Irritiator

0. 1.
2_

1. Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Parincea si a membrului supleanl in
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea functiei de director/director
adjunct al Liceului Tehnologic"G.J.Cancicov" Parincea,
sesiunea ianuarie-aoilie 2022:

Sofln Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

5 DIVERSE
Consult consiliuldace suntsialte prcbleme urgente ce nu sufer6 amanare, bineinteles daca sunt respectate si

prevededle legale , pdvind existenla raportului de specialihte al compartimentului de reso( al aparatului propdu si dace
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemeice se constituiein urgente.

Nu maisunt alte propuneripentru ordinea de zi.
Va rog s5-mi permiteti se va informez ca , b lucrarib sedintei parlicipa, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a ceror participare se mnsidera utila pentru lamurirea unor aspecte puse in disculie .
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Pentru buna desfesurare a lucredlor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57l2019 privind
Codul administartiv, presedinte de sedinta este domnul Dima Gabriel - consilier local, aceasta fiind a doua luna de
exercitare a mandatuluide presedinte de sedint,.

Secretarul general, dupa ce prezinta procesul verbal, intreaba daca sunt observatii la continutul acestuia.
Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot procesul verbal, asa cum a fost prezentat:

Cine este pentru?-u nanimitate.

lnainte de inlrarea la ordinea de zi primarul comuneiface o scufta informare cu privire la modul cum au fosl duse la
indeplinire hotararile adoptate in cadrul sedintei din luna anterioara .

Presedintele de sedinta :

D.lor mnsilieri , va rog sa trecem la ordinea de zi si il invit pe d.lp!@elpenlru a continua cu punctul 1. al ordinii de
zi,respectjv:

l. Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Parincea si a
membrului supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al Liceului Tehnologic"G.J.Cancicov"
Parincea, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;

Domnul pdmar, Rosu Sorin, prezinta materialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea afiobarii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare esle insolit de referalul primarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiibr de specialitate, avizul celor fei comisii flind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Domnul primar, Rosu Sorin, solicita sa se faca propuneri privind desemnarea reprezenlantului
si a membrului supleant in Comisia de evaluare a probei de intervi in cadrul concursului pentru
ocuparea functiei de director/director adjunct al Liceului Tehnologic"G.J.Cancicov" Parincea,
sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Doamna consilier, Grecu Daniela, propune p€ doamna Bulnariu Corina Petronela ca
reprezentant si doamna Creanga Andreea Elena ca supleanl, iar 12 consilieri sunt de acord cu
propunerea facuta de doamna Grecu Daniela, doamna consilier, Damoc luliana este impotriva.

Avizele celor trei comisii de specialihte sunt favoratile proieclului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in foma prezentata de pdmar si cu propunerile aprobate de mnsiliul local.
ln uma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hoterere a fost aprobai cu 12 voturi "pentru" si un vot

impotriva.
S.a adoptat hotararea nt. 12 din 24 tebrua'jra 2022.

V. DIVERSE
Discutii:

l.Domnul consilier, Andries Ciprian, intreaba daca in caz de razboi sau alte situatii de urgenta,
primaria dispune de mijloace de anuntare sau atentioanare a populatiei, la care domnul primar
raspunde ca populatia poate fi anuntata prin alarma pe care o avem in dotare.

Fiind epuizatit problematica de la ordinea de zi ve rog , dace sunt probleme pdvind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de consilier sau membru al uneicomisii de specialitate , se b supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ridica in discutie alte probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor mnsilied si invitati,
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Fiind ep)iza6 ordinea de zi ve nu/ixtnesc pentru spiilul dvs, de conlu(r/arc in rcusila sedintei si doclar
inchise luct ile.
Sedinta se incheie la ora 10:15.

PRE9EDINTE DE 9EDINTA,

Secreta
Mina

.6
Consilier relatii publice,

Andra VASILAS
B............
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qonsilier local,
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