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lncheiat ast,zi 09 august 2021,

Sedinta jncepe laora 10:00 sieste deschise de secretarul general al mmunei.

Doamnelor si domnilor comilieri,

Ati fost convocati in sedinta exfaordinara prin Dispozilia nr.1,!l din 05 augGt 202{ a primarului comunei.
Din consultarea condicii de prezentii rezu[a ca din cei 13 consilied ce compun consiliul local suot prezenti '10

consilied , 3 lipsesc motivat, care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constaE cA este intrunit cvorumul
previut de lege , necesar pentru aprobarea proiectelor de hoterari prevazute la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.l pdmar RoSU SoR|N, ca in conformitale cu prevederile din O.U.G nr.57/201$privind Codul adminlstrativ
sa supune spre aprobare proiectulordiniide zi .

Domnilor corcilieri,
Avand in vedere problemele survenite la nivelul comunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs. pentru analiza,

consiliului local, asa cum ati luat Ia cunoslnta din invitatia fimisa de secretarul general, va rog sa-mi permitet $e ve
int urmetoarea ordine deU ne 0e zt

Iknttmirca prcblemei ioscris
p adinea de zi : Irritiator

0.
2.

1 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
al Consiliului Local al Comunei Parincea pentru sedinta
extraordinara din data de 09 auoust 202'1:

Sorrn Rogu,
Primarul Comunei

Parincea
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului

Comunei Parincea pe anul 2021i
Sonn Rogu ,

Primarul Comunei
Parincea

3 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici-actualizati pentru obiectivul de investitii "
CONSTRUIRE CENTRU COIVUNITAR INTEGRAT.SAT
PARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU";

Sorin Roqu ,
Primarul Comunei

Parincea

4 DIVERSE
Consult mnsiliul dace sunt si alte probleme urgente ce nu sufe6 amanare, bineinteles daca sunt respectate si

plevede le legale , privind existenta raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si dace
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra prcblemei ce se constituie in urgenE.

Nu maisunt alte propuneri pentru ordinea de zi.
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Ve rog sa-mi permiteti sa ve informez ca , h lucredb sedintei padicipa, cu drept de vot vicepimarul comunei,
contabilul , invitali din localitate - a ceror participare se considere utila pentru lam udrea unor aspecte puse in discutie .

Avand in vedere ca doamna Grecu Daniela, mnsilier local, presedinte de sedinta ales in conformitate cu
prevederileadicoluluil23din0.U.nr.5Tl2019, lipseste motivat, se impune alegerea unuipresedinte de sedinta pentru

sedinta de astazi 09.08.2021, se fac propuneri, doamna consilier, Dobranis Elena, propune pe domnul consilier, Durac
Vasile, iar ceilalti consilier sunt de acord cu propunerea facula.

lnvit secrelarul general se prezinte procesulverbalalsedinteianterioare, care a fosl pus la dispozitia
consilierilor in cadrul sedintelor pe comisii din data de22iulie 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .

Secretarul general, dupe ce prezinte procesul verbal , intreabA daca sunt observatii la continutul acestuia.
Nu sunt observalii, d-na secretarsupune la vot procesulverbal , 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 modulcum au fostduse la
indeplinire hotaradle adoptate in cadrul sedinteidin luna antedoara .

Presedintele de 3edinta :

D.lor consilieri , va rog sa trecem la ordinea de zi siil invit pe d.lp!@elpentru a conlinua cu punctul 1. al ordiniide
zi, respectivi

l. Proiect de hoiarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
Comunei Parincea pentru sedinta extraordinara din data de 09 august 2021 ;

Doamna secrelar general, Mina Drogu, solicita sa se faca propuneri privind alegerea
presedintelui de sedinla pentru sedinta extraordinara din data de 09 august 2021 iar doamna
consilier, Dobranis Elena, propune pe domnul consilier, Durac Vasile, ceilalti mnsilier sunt de acord
cu propunerea facuta.

Nu mai sunt alte propuneri.
Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide hotarare.
S€ supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimal constat ca Proiectul de hoterare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr.28 din 09 augGt 2021.

Trecem la punclul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Comunei Parincea pe anul
2021;

Domnul primar,Rosu Sorin prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de holarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul pdmarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele mmisiilor de specialitate, avizul celor lrei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:
'1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunoslinta faptulca, suma primita in urma calamitatilor naturale a fost de 270.000
lei.

2.Domnul mnsilier, Bibire luliean, intreaba daca s€ poate reface drumul de la Milestii de Sus fiindca e deteriorat si se
circula greu iar domnul primar raspunde, ca avem in vedere si acest aspect.

Nu sunt discutii suplimentare p€ marginea proiectului.

Avizele celor fei comisii de specialitate sunt favorabile poiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de coflsiliul local
ln urma votului liber sxprimat constat ce Proiectul de hoErare a to3t aprobal cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararsa nr.29 din l)g august 2021.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi :
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lll. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico€conomici-actualizati pentru
obiectivul de investitii " CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT,SAT PARINCEA,
COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACAU";

Domnul primar 
, Rosu Sorin prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, molivand necesitatea aprobarii

acestuiproiecl de hotarare- Proiectulde hoiarare este insotjt de referatul pimarului ,raportul de specialitate al
compartimenlului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se trec€ la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutiii
l.Domnul primar,Sorin Rosu, aduce la cunostinta faptulca, proiectuleste in valoare de 747,662,15|eidin care valoarea
eligibila este suma de 468.930 leidin care contibutia noastra este de 2% din valoarea eligibila , iar valoarea neeligibila
este de 278.732,15 lei.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare ,in foma prezentata de pdmar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hoErare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptal hotararea nr.30 din 09 augusi 2021

V. DIVERSE
Nu sunt discutii.

Fiind epuiza6 problemati€ de la ordinea de zi ve rog , daca sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme pe$onale legate de functia de mnsilier sau membru al unei comisii de specialitate , se b supunetj plenului

consiliului local .

Nu se mai ddica in discutie alte probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consilieri si invihti,
Fiind epizaE ordinea de zi ve mdtumesc penfiu spitilul dw. de conlu arcin reBitasdinteisi declat

inchise lucttile .

Sedinta se incheie la ora 10:30.

PREgEDINTE DE gEDINTA,

.6

6

SecretqF\general,
Mina DROGU

lr(
Consilier relatii publice,

Andra VASILAS.6 E=----
lh^ni la sci, i: l0 consiliri
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Consilier local,
Vasile DU
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