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lncheiai as6zi 05 noiembrie 2021,

Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschisa de secretarul general al comunei.

Doamnolor si domnilor consilieri,

Atifost convocati in sedinta e(raordinara prin Dispozitia nr.223 din 2 nolombri. 2021 a primarului mmunei

Din consultarea condicii de prezenti rezulte ce din c€i 13 consilieri ce compun consiliul local sunt prezenti '10

mnsilied , 3 lipsesc motivat, care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constatil cA este intrunit cvorumul

prevezut de lege , necesar pentru aprobarea proiectelor de hotarari prevazute la ordinea de zi a sedintei

Rog p€ d.l primar ROSU SORIN, ca in conformitate cu prevederile din O.U.G nr.57/201$privind Codul administrativ

sa supuna spre aprobare proiectulordiniide zi .

Domnilor consilieri,

Avand in vedere problemele survenite la nivelulmmunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs. pentru analiza,

consiliului local, asa cum ati luat la cunostinE din invitatia tdmise de secretarul general, va rog se'mi permiteti sa va
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1. Proiect de hoterare privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al comunei Parincea in Comisia de evaluare
a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
functiei de director/director adjunct al Liceului
Tehnolooic'G.J.Cancicov' Parincea.

Sorin Rotu ,
PrimarulComunei

Parincea

2. DIVERSE
Consult consiliul daca sunt si alte probleme urgente ce nu sufera amanare, bineinteles daca sunt respectate si

prevederile legale , privind existenta raportuluide specialibte al compartimentului de csort al aparatului propdu si daca

mmisia de specialitate s-a pronuntat asupra prcblemeice se constituie in urgenE.

Nu mai sunt alte propuneri penlru ordinea de zi.
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Ve rog sa-mi permiteti sa ve informez ca , la lucredb sedintei participa, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitatidin localitate - a ceror participare se mnsidere utile pentru Emurirea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfasurare a lucreribr sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57i2019 privind

Codul administartiv, presedinte de sedinta esle domnul Durac Vasile - consilier local, aceasta fiind a doua lun,
consecutive de exercilare a mandatului de presedinte de sedinte.

- Inainte de intrarea la ordinea de zi primarul mmunei face o scurta informare cu privire la modul cum au fost duse la

indeplinire hotararile adoptate in cadrul sedintei din luna anterioara .

Pr$edintele de sedinta :

D.lorconsilieri , vE rog sa trccem la ordinea de zi siil invit pe d.I or,l'nar pentru a continua cu punctul 1. alordiniide
zi, respectiv:

L Proiect de hotiirare privind desemnarea reprezentantului consiliului Local al comunei
Parincea in Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
functiei de director/director adjunct al Liceului Tehnologic"G.J.Cancicov" Parincea.

Domnul primar, Ro6u Sorin, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii

acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotil de referatul primarului ,raportul de specialitate al

compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in lorma
prezentata.

Se trece la dezbaterea matedalelor prezentate:

Disculii:

1. Domnul pimar, Rosu Sorin, face precizarea ca, dumnealui nu poate f in comisia de evaluare deoarece se considera
in conflict cu domnul Lungu Romeo, candidat, desi nu are nimic personalsau institutional dar colaborarea nu a fosi asa
cum si-ar f dorit.
2. Doamna consilier, Damoc luliana, considera ca din moment ce domnul, Lungu Romeo, a luat proba scrisa este

indreptatit in a fi un potenlial director.
3. Doamna consilier, Dobranis Elena, propune pe dornnul, Hincu Constantin Comel, pentru a face parte din comisia de

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al Liceului

Tehnologic" G.J.Cancico/ Parincea iarcei prezentiau votat cu 8 voturi 'pentru' si 2 'abtineri', s-a abtinutdomnul
consilier, Vasilachi lon si doamna consilier, Damoc luliana.

Avizele celor trei mmisii de specialitab sunl favorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar sicu propunerile aprobate de mnsiliul local

ln uma votului libsr exprimat constat ci Proiectul de hotiirare a to3t apmbat cu 8 voturi pentru si 2 abtined.
S.a adoptat hotararea nr.55 din 5 noiembrie 2021.

V. DTVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT:

l.Doamna consilier, Damoc luliana, intreaba daca se stie ca la smala Nanesli nu este apa iar domnul primar, raspunde

ca, problema este in cuB de rezolvare.

Fiind epuizaE problematica de la ordinea de zi ve rog , dace sunt probleme privind mmpetenta consiliului local , sau
probleme peBonale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa b supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ridica in discutie alte probleme.
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Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consiliei si invitali,

Fiind epuiza$ odinaa de zi ve multumesc pent u spititul dvs. de conlucnre in rercita sedintei si declat
inchise lu$efle .

Sedinta se incheie la ora 10i30.

PREgEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Vasile DURAC

Secretar general,
' ' Mina QRoGUI.6. ... .... .........1.... .

Consilier relatii publice, Ui
\\

Consilier relatii publice, . \./[
Andra VASILAS

.6 .... ...... ... \

--\L (ni n, (lnna .\trodntra dnr drk dc J n hn,Lric 2orl v
Viitrirar.a p.l,..n lixl rorarr.r 

'n' 
nrnRr(l( I wruri,txnhl" si 2_ ablnl.ri" dir nundn k rld. l0.obrli.n n, i'n.d..

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA DIN DATA DE 05
NOIEMBRIE 2O2I


