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lncheiat as6zi 15 decembrie 2021,

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

D,oamnelor si domnilor consilieri,

Atifost convocaliin sedinla extraordinara prin Dispozilia n..238 din l3decembrle2021 a primarului comunei.

oin consultarea mndicii de prezenE rezuta cE din cei13consiliei ce compun consiliul local suni prczenti 13

consilieri , care participa Ia lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constale ce este intrunit cvorumul prevezu de lege

, necesar penlru aprcbarea proiectelor de hoErari prevazute la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.l pdmar RoSU SoRlN, ca in mnformitate cu prevededle din O.U.G nr.57201g-privind Codul adminisfativ
sa supune spre aprobare proieclulordiniide zi .

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

consiliului local, asa cum ati luat la cunostinte din invitatia fimise de secretarul general, va rog se-mi permitet se ve

ordine de ziurmetoarea ordine de zi :

Nr.
ctt-

L)co umirca pmblemei inscnl;re
pe otdira de zi : hriti:rkn

0.
2.

1. Proiectul de hotarare privind aprobarea rectiflcarii bugetului
propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea,
aprobarea Listei de investitii-actualizata si a P.A.A.P.-
actualizat, De anul 202'l:

Sorin Rogu,
Primarnl Comunei

Parincea

2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii spatiilor
cu destinatia de cabinet medical pentru medicina de familie;

Sorrn Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
3 Proiect de hotirare privind aprobarea pa(iciparii Comunei

Parincea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze
cu effect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutie nepoluant
din punct de vedere energetic : statii de reincarcare pentru
vehiculele electrice in localitati", prin obiectivul de interes

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
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local:"lnfiintare statii de reincarcare pentru vehicule electrice
in comuna Parincea, iudetul Bacau."

5 DIVERSE
Consult consiliul daca sunt si alle probleme urgente ce nu sufere amanare, bineinteles daca sunt respectate si

prevederile legale , privind existenta raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si daca

comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei c€ se constituie in urgentii.

Nu maisunt alte propunei pentru odinea de zi.
Va rog s5-mi permiteti sa ve informez ca , h lucrarib sedintei participa, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a caror participare se considera utle pentru Em udrea unor aspecte puse in disculie .

Pentru buna desfesurare a lucddlor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57l2019 privind

Codul adminislartiv, pres€dinte de sedinta este domnul Durac Vasile - consilier local, aceasta fiind a treia luni de

exercitare a mandatuluide presedinte de sedint5.
- lnainte de intrarea Ia ordinea de zi primarul mmunei face o scurta infomare cu privire la modulcum au fost duse la

indeplinire hotararile adoptate in c€drul sedintei din luna anterioara .

Presedintele de sedinta :

D.lor consilieri , ve rog sa fecem la ordinea de zi si il invit pe d.l pnimar Denfu a conlinua cu punctul '1. al ordiniide
Ti.respectivi

l. Proieciul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli
al Comunei Parincea, aprobarea Listei de investitii-actualizata si a P.A.A.P.-actualizat, pe
anul2O21i

oomnul contabil, Grecu Vasile, 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 ,raporlul de specialitate

al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor treicomisii fiind favorabil proiectului in

forna prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentalei

Discutii:

1. Doamna secrciar general, Drogu Mina, face precizarea ca se aproba sicuantumul burselor scolarei\ arul2021-2022
pe semestrul Isi lldupa 1 Enuaie2022.

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

Se supune la vol proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local

ln urma yotului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 63 din15 decembrie 2021.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotiirare privind aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatia de cabinet
medical pentru medicina de familie;

Domnul contabil, Grecu Vasile, 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

foma prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:
'1. Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba daca este o societate sau un medic la care domnul primar raspunde ca este

o societate c€re au si medic.
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Avizele celor trei comisii de specialilate sunl 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 c, Proiectul de hoErere a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 64 din15 decembrie 2021.

Trecem la punclul trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotiirere privind aprobarea participarii Comunei Parincea la "Programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu effect de sera in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutie nepoluant din punct de vedere energetic :

statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in localitati" , prin obiectivul de interes
local:"lnfiintare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Parincea, iudetul
Bacau."

Domnul mntabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la ac€st punct al ordinii de zi, motivand necesitatea

aprobarii aceslui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insolit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum side avizele comisiilor de specialitate, avizul c€lor trei comisiifind favorabil proiectului in

forma prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:
l.Domnul primar, Sorin Rosu , aduce la cunoslinta ca se vor infiinta doua puncte de reincarcare elecdca pentu
autoturisme.

2. Domnul cansilier, Vasilache lon, intreaba daca a ales locatia iardomnulprimar raspunde ca aceasta va li la Primaria

veche.

3. Domnul consilier, Andries Ciprian vine cu propunerea ca statiaa de reincarcare electrica sa fe amenajata langa scoala

si propune o masura de reimpadurire a care domnul primar raspunde ca e necesar ca padurea sa fie in proprietatea

primariei.

4. Domnul mnsilier, Bibire luliean, argumenteaza ca exista un pplan de reimpadudre care trebuie reactualizat.
Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu prcpunerile aprobate de consiliul local
ln uma votului liber exprimat comlat ca Proiectul de hoterare a fosi aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 65 din15 decembrie m21.

V. DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT :

1. Doamna consilier, Damoc luliana, adreseaza o intrebare refedtoarc la prezenta in Comisia de Concurs pentru postul

de dfector al Liceului G.J.Cancicov Parjncea a domnului viceprimar Hincu Constantin si la nota acordata de acesta

candidatului Lungu Romeo la care domnul viceprimar raspunde c, i-a adresat o inbebare domnului respectiv si nu a
primit nici un raspuns, si faptul ca notele au fost date de mmun acord intre toti membrii Comisiei de Concurs.

Fiind epuizatii problematica de la ordinea de zi va rog , dace sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate defunctia de consiliersau membru al uneicomisiide specialitate , sa b supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ndica in disculie alte probleme.
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Presedinelele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consilied si invitati,

Fiind epui?€|E odinea de zi ve muftumesc pentu spititul dvs. de conluc'are in reusita sedintei si declat
inchise luqeile .

&dinta se incheie la ora 10:30.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
6r Consilier local,

9"-=<$o vasire oumi

Consilier relatii publice,
4
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.. ,:., Secretar eneral,

Andr&VASILAS

CoNSILIUL LoCAL PARINCEA & SEDINTA EXTRAoRDINARA PUBLICA DIN DATA DE
DECEMBRIE 202I

t5


