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lncheiat astizi 17 noiembrie z)21,

Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschise de secretarul general alcomunei.

Doamnelor si domnilor consilieri,

Ati fost convocatj in sedinte extraordinara prin Dispozitia nr.225 dtn 15 nolembrlE 2021 a primarului comunei.
Din consultarea condicii de prezentii rezuta ca din c€i 13 consilieri c€ mmpun consiliul iocal sunt prezenti 10

consilieri , 3 lipsesc motivat, care parlicipa la lucrarile sedintei consiliului local, asthl se mnstaE ca este intrunit cvorumul
prevazd de lege , necesar pentru aprobarea proiectelor de hotarari prevezub la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.l primar ROSU SORIN, ca in conformitate cu prevederile din O.U.G nr.57/20'1g-privind Codul administrativ
sa supune spre aprobare proiectulordiniide zi .

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

consiliului local, asa cum ati luat la cunostint5 din invitatia tdmise de secretarul general, va rog sa-mi permiteti sa va
int urmebarea ordine de ziurm

Derumirca prdlenei insaix
pc otdina de zi : Iuiliiilor

0.
2.

1. Proiectul de hotarare privind stabilirea modalitatii de
gestiune,aprobarea Caietului de sarcini gi a Regulamentului
Serviciului de iluminat public al Comunei Parincea,judetul
Bacdui

Sorin Rotu ,
PdmarulComunei

Parincea

2. Proiect de hotdrare privind aprobarea rectificerii bugetului
propriu de venituri si cheltuieli al Comunei
Parincea,aprobarea Listei de investitii-actualizata si a
P.A.A.P.-actualizat, pe anul 2021:

Sorin Rogu ,
PrimarulComunei

Parincea

3. Proiect de hotirare privind stabilirea mandatului
reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale
COMUNA PARINCEA pentru Sedinta Adunirii cenerale a
Aclionarilor a S.C. Compania Regionala de ApA Baceu S.A.
din 06.12.2021:

So/in Rotu ,
Primarul Comunei

Parincea

Jud€tul Bacru(omuna Parincea-6074m,sr Pflncipala,T€lefon +40214226510,,F +40214::65:4

In,



4. Proiect de hoterare privind acordarea mandatului special al
reprezenlantului legal al Unitalii Administrativ-Teritoriale
Comuna Parincea in AGA Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara Baciu, cu privire la punctele inscrise pe
ordinea de zi a gedinlei AGA A.D.l.B. din dala de
22.11.202',t:

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

5 OIVERSE
Consult mnsiliul daca sunt si alle probleme urgente ce nu sufere amenare, bineinteles dace sunt respectate si

prevededle legale , privind exislenta raportului de specialitale al compartimentului de resort al aparatului propriu si dacS
comisia de specialltale s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgente.

Nu maisunt alte propuneri pentru ordinea de zi.
Va mg se-mi pemiteti se va informez ca , la lucrarib sedinlei participe, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a camr participare se considera utle pentru Emudrea unor aspecte puse in discutie .

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

Codul administartiv, presedinte de sedinta este domnul Durac Vasile - consilier local, aceasta liind a doua lund
conseculiv, de exercitare a mandatului de presedinte de sedinte.
- lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul mmuneiface o scurta informare cu privire la modul cum au fost duse la

indeplinhe hotararile adoptate in cadrul sedintei din luna anlerioara .

Pre3edintele de sedinta :

D.lorconsilieri , ve rog se fecem la ordinea de zisiilinvit pe d.lplDelpentru a mntinua cu punctul 1. alordiniide
zi,respectiv:

l. Proiectul de hotarare privind stabilirca modalitigi de gestiune,aprobarea Caietului de
sarcini 9i a Regulamentului Serviciului de iluminat public al Comunei Parinceajudetul
Bacau;

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 pimarului ,raportul de specialitate
al mmpartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor tei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.

S€ trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:
'1. Domnul primar, Rosu Sorin, face precizarea ca, esle necesar o firma pentru a repara defectiunile care se vor produce
la lampile de iluminat stradal.

Avizele celor trei comisii de specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentala de primarsicu propunerile aprobate de consiliul local
ln uma yotului liber exprimat comtat ca Proiectul de hotiirare a tost aprobat cu unanimitate de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. 56 din17 noiembrie 202'1.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotirare privind aprobarea rectificirii bugetului propriu de venituri si cheltuieli
alComunei Parincea,aprobarea Listei de investitii-actualizata si a P.A.A.P.-actualizat, pe anul
2021i

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea
apobarii acestui proiect de hotarare - Prciectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii find favorabil proiectului in
foma prezentata.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.
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Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide holarare.

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

ln uma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hoErarc a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoplat hotararea nr. 57 din17 noiembrie 2021.

Trecem la punclul trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotarere privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitalii
Administrativ-Teritoriale COMUNA PARINCEA pentru gedinta Adunarii Generale a
Actionarilor a S.C. Compania Regionale de Ape Bac6u S.A. .tin 06.12.2021:

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

aprobarii acestui proiect de holarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei mmisii flind favorabil proiectului in

foma prezenlata.

Nu sunt discuti suplimentare pe marginea proieclului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln uma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 58 din17 noiembrie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de hotArare privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al
Unititii Administrativ-Teritoriale Comuna Parincea in AGA Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitari Bacau, cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a tedintei AGA
A.D.l.B. din data de 22.11.2021i

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

apobarii acestui proiecl de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartjmentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.

Se trece la dezbaterea matedalelor prczentate:

0iscutii:
1. Doamna consilier, Damoc luliana, infeaba cine se ocupa de atdbuirea tereurilor conform Legii 15/2001, deoarece

multinu au construit pe leren o locuinta, iar domnul primar, raspunde c, ceice nu indeplinesc conditiile nu mai

beneficiaza de teren.
2. Domnul primar, Sorin Rosu, invita pe cei prezenli dupa terminarea sedlntei la locatia unde va fi amenaiat lacul de la

Mileslii de jos.

3. Doamna secretar general, lrlina orogu, face cunoscut hptulca, lnstitutia Prefectului a trimis o adresa prin care
solicita informatii cu privire la existenta consilierilor locali de etnie noma in Consiliul Local al Comunei Parincea, cu
raspunsul ca nici o persoana care ocupa functia de consilier local in Consiliul Local nu s-a declarat de etnie noma.

Avizele celor fei comisii de specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vol proiectulde hohrare,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln uma votului liber exprimat con3tat ca Proiectul de hotiirare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotarar€a nr. 59 din 17 noiembrie 2021.

V. DIVERSE
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NU SUNT INSCRIERI LA CUVANT:

Fiind epuizate problematic€ de la ordinea de zi va rog , daca sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de funclia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa le supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ridica in discutie alte probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor mnsilieri si invitati,

Fiind ep)izalE odinea de zi ve mu/tri.,mesc pentu spiritul dvs. de conlu$are tn Hrsita sdinlei si declat
inchise lucrrile -

Sedinta se incheie la ora 10:30.

gEDINTE DE gEDINTA,
Consilier local,
Vasile DURAC

Secreta eneral,
Mina OGU

,6

PRE

Consilier relatii publice,
Andra VASILAS

.6
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