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lncheiat astazi '19 octombrie 2021,

Sedinta inc€pe la ora10:00 sieste deschisa de secretarul general al mmunei.

Doamnelor si domnilor consilieri,

Ati fost convocali in sedinta ordinara pdn Dispozitia nr.l97 din 12 octombrie 202{ a pdmarului comunei.
Din consultarea condicii de prezenta rezula cA din cei 13 consilieri ce compun consiliul local sunt prezenti '11

consilieri , 1 lipsesle molivate iar 1 ( Damoc luliana) lipseste nemotivat, care participa la lucrarile sedintei consiliului local,
astfel se constate ca este intrunit cvorumul prevazut de lege , necesar pentru apmbarea proieclelor de hoterari prcv5zute
la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.l primar ROSU SORIN, ca in conformitate cu pcvederile din 0.U.G nr.57/201g'privind Codul administraliv
se supuna spre aprobare proiectul ordiniide zi .

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

consiliului local, asa cum ati luat la cunostinE din invitatia fimise de secretarul general, va rog se-mi pemiteti sa va
umetoarea ordine de zi

Nn
dt

Dcn umirca problenei fi *:ri*
pe ordina de zi : Lrilialrr'

0.
2.

1 Proiect de hoErare privind aprobarea contului de executie
bugetara pe trimestrul lll-2021 al Comunei Parincea;

Sonn Rogu,
Primarul Comunei

Paritrcea
2. Proiect de hotirare privind aprobarea rectificdrii bugetului

propriu de venituri si cheltuieli al Comunei
Parincea,aprobarea Listei de investitii-actualizata si a
P.A.A.P-actualizat, pe anul 202'l ;

Sorrn Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

3. Proiect de hotirare privind privind aprobarea Actului aditional
nr.4 la Contractul de executie lucrari si proiectare nr.3 din
data de 23.0'1.2019, ,,lnflintare sistem public de alimentare cu
apa in comuna Parincea, iudetul Bacau";

Sorrn Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

4. Proiect de hotdrare privind privind aprobarea Actului aditional
nr.4 la Contractul de executie lucrari si proiectare nr.32 din
data de 30.05.2019, ,,lnfiintare sistem public de ap;

Sorm Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
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uzalebanalizate) in comuna Parincea, iudetul Bacau",
5. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la

domeniul privat al Comunei Parincea a unui teren in
suprafata de 8500 m.p. ,situat in satul Milestiide Jos,comuna
Parincea,iudetul Bacau.

Sorin Rotu ,
Primarul Comunei

Parincea

6 Proiect de ho6rare privind efectuarea unui schimb imobiliar
de lerenuri in vederea realizarii de obiective de investitii de
interes local;

Soah Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
7. Proiect de hotdrare privind aprobarea vanzerii

apartamentului nr.3, situate in blocul nr.l,scara A,etaj l,sat
Parincea,comuna Parincea,parte din domeniul privat al
comunei Parincea,aprobarea Raportului de evaluare si a
Metodoloqiei de vanzare Drin neoociere:

Sorrh Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

8 Proiect de ho6rare privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al Comunei Parincea in Consiliul de
Administratie al Liceului Tehnologic,,Georgeta J. Cancicov,,-
Parincea ;

Sor,, Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

9 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de
echipamente de colectare (pubele) alocat Comunei Parincea
in vederea extinderii capacite{i de colectare a degeurilor
municipale si aprobarea formatului Contractului de asociere ;

Sor,, Rogu,
Primarul Comrrnei

Parincea

10 Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului
reprezentanlului legal al Unititii Administrativ-Teritoriale
comuna Parincea pentru $edinta Adunirii Generale a
A4ionarilor a S.C. Compania Regionala de ApA Bacau S.A.
din 03.11.2021 :

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

11 Proiect de hoErare privind aprobarea 9i completarea
preturilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimenlare
cu ap6 si de canalizare

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea
12 Proiect de hotdrare privind aprobarea modificdrii Anexei X

(Regulamentul serviciului de alimentare cu apd gi de
canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de alimentare cu
n.556t2006t29.1 1.20 1 0,

api si de canalizare

Sorin Rolu ,
Primarul Comunei

Parincea

13 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici , actualizati , a devizului general actualizat si a
devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie,
,,Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea
eficientei energetice a corpurilor de iluminat si prin
gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura
de iluminat public din comuna Parincea, judetul Bacau",
conform prevederilor OG nr. 15/2021 privind reglementarea
unor mdsuri fiscal - buqetare ;

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

14 DIVERSE
Consult consiliul daca sunt si alte probleme urgente ce nu sufera amenare, bineinteles dac5 sunt respectate si

prevederile legale , pdvind existenta raporlului de specialitate al compartimentului de resorl al aparatului propriu sidace
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra poblemei ce se constituie in urgentil.

Nu maisunt alte propuned pentru ordinea de zi.
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VA rog sa-mi permitetisA va informez ce , la lucrerile sedintei participa, cu drept de vot viceprimarul comunei,

mntabilul , invitati din localitate - a caror participare se considera utle pentru Emurirea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfasurare a lucddlor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57/2019
pdvind Codul administartiv, presedinte de sedinta este domnul Durac Vasile - consilier local, aceasta fiind prima lun,
de exercitare a mandaluluide presedinte de sedinti.

lnvit secretarul general sa prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia

consilierilor in cadrul sedintelor pe comisii din dala de '18 octombrie 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .

Secretarul general, dupa ce prezinte procesul verbal , intreabe dace sunt observalii la continutul acestuia.

Nu sunt observalii, d-na secretar supune la vot prccesul vebal , asa cum a bst prezentat :

- cine este pentru ?-unanimitate ,

- lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul comunei face o scurla infomare cu privire la modulcum au fost duse la
indeplinire hotara le adoptale in cadrul sedinteidin luna anlerioara .

Presedintele de sedinta :

o.br consilieri, va rog se trecem la ordinea de zisiilinvit pe d.lpninarpentru a continua cu punclul 1. al ordiniide
zi,respectiv:

l. Proiect de hotArare privind aprobarea contului de executie bugehra pe trimestrul lll-2021 al
Comunei Parincea;

Domnul coniabil , Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea

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

forma prezentata.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliul local

ln urma votului lib€r oxprimat constat ce Proiectul de hotarare a fo3t aprobat cu unanimitate de voturi,
S-a adoptat hotararoa nr.41 din 19 oc{ombrie m2i.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli
al Comunei Parincea,aprobarea Listei de investitii-actualizata li a P.A.A.P€ciualizat, pe anul
2021i

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta matedalele de la acest punct alordiniide zi, motivand necesitatea

aprobadi acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate

al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor tei comisiifiind favorabil proiectului in

fo.ma prezentata.

Nu sunt discutii suplimentare p€ marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate suntfavorabile proiectuluide 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 ci Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimatate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 42 din l9 oc{ombrie 2021.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotiirare privind privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de
executie lucrarisi proiectare nr.3 din data de 23.01.2019, ,,lntiintare sistem public de
alimentare cu apa in comuna Parincea, iudetul Bacau";
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Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta matedalele de la ac€st punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al

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

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunl favorabile proiectului de holarare.

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

ln uma votului liber exprimat constat ca Proieclul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. '(} din 19 oc{ombrie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de hotirare privind privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de
executie lucEri si proiectare nr.32 din data de 30.05.2019, ,,lnfiintare sistem public de apl
uzatii(canalizare) in comuna Parincea, iudetul Bacau";

Domnul mntabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, molivand necesitatea aprobadi
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al

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

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare ,in foma prezentata de pimarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln urma volului libor exprimat coffitat ci Proiectul de hoErare a fost aprobat cu unanimitato de voluri.
S{ adoptat hotararea nr. /l4 din 19 oclombrio 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :

v. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Parincea
a unui teren in suprafata de 8500 m.p. ,situat in satul Mil6tii de Jos,comuna Parinceajudetul
Bacau.

Domnul pdmar, Rosu Sorin , prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesihtea aprobarii

acestui proiect de hotarare - Proiecful de hotarare este insolit de rcferatul primarului ,raportul de specialitate al

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

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunostinla faptulca, in satul Milestide Jos este un lac in stare de degradare pe

care dorim sa-l reface.

Avizele celor hei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proieclul de hotarare ,in forma prezentala de primar si cu propunedle aprobate de mnsiliul local
ln uma votului liber explimat constat ce Proiectul de ho6rare a fosi aprobat cu unanimitato de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. ,15 din 19 octombrio 2021.

Trecem la punctul sase al ordinii de zi :
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Vl. Proiect de hotarare privind efectuarea unui schimb imobiliar de terenuri in vederea
realizirii de obiective de investitii de interes local;

Domnulprimar, Rosu Sorin , prezinta materialele de la acest punctalordiniide zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul pdmarului ,raportul de specialitate al
comparlimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

0iscutii:
1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta faptul ca, s-a discutat cu domnul Avram Dan si este de amrd cu

schim bul terenului iar Primaria in locul parcelei de teren va amenaja un parc.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. {6 din 19 octombrie 2021.

Trecem la punctul sapte al ordinii de zi :

Vll. Proiect de hotarare pdvind aprobarea vanzarii apartamentului nr.3, situaie in blocul
nr.'l,scara A,etaj l,sat Parincea,comuna Parincea,parle din domeniul privat al comunei
Parincea,aprobarea Raportului de evaluare si a Metodologiei de vanzare prin negociere;

Domnul primar ,Rosu Sorin prezinta materialele de la acest punct alordiniide zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
comparlimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii liind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

1. Domnul pimar, Rosu Sorio, face cunoscut faptul ca , chiriasul (Laeselu Nadia)solicita cumpararea apartamentului
situat in blocul nr. '1, scara A, etaj 1, din sat Parincea iar doamna Butnariu Corina in calitate de consilier pe probleme de
udanism explica modalitatea si procedura de vanzare conform raportuluide evaluare.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunl favorabile proiecfuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in foma prezenlata de primar si cu propunerile apmbate de mnsiliul local
ln urma votului liber expdmat constat ce Proiectul de hotarare a tost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptal hotararea nr. 47 din 19 octombrie 2021.

Trecem la punctul opt al ordinii de zi :

Vlll. Proiect de hottrare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei
Parincea ln Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic,,Georgeta J. Cancicov,,-
Parincea;

Domnul primar, Rosu Soin, prezinta matedalele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referaful primarului ,raportul de specialitate al
mmpartjmentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisiiflind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentatel

Disculii:
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'1. Domnul consilier, Durac Vasile, propune pe doamna Dobranis Elena sidomniCurteanu Marian siDima Gabrieliar
ca supliant pe doamna Parfeni Georgeh penlru a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "
Georgeta J.Cancicov" Parincea iar ceilalti consilieri su nt de acord sise supune la vot cu unanimitate.

Nu maisunt alle propuneri.

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

Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propuneile aprobate de consiliul local
ln uma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hotair,re a fost aprobat cu unanimitatE de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. ,E din 19 octombrie 202'1.

Trecem la punctul noua al ordinii de zi :

lX. Proiect de hotarare privind aprobarea numirului de echipamente de colectare (pubele)
alocat Comunei Parincea in vederea extinderii capaciti$i de colectare a deteurilor
municipale li aprobarea formatului Contractului de asociere ;

Doamna consilier pe probleme de urbanism, Butnariu Codna-Petronela, prezinta materialele de Ia acest punct al
ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii ac€sfui proiect de hotarare - Proiectul de holarare este insotit de referatul
primarului ,raportul de specialitate al mmpartjmentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei
comisiiiind favorabil proieclului in forma prezenhta.

Se fece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutil:

l.Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba cate pubeie sunt in comuna Parincea iar domnul primar, raspunde ca, in
comuna sunt 1700 pubele de gunoi menajer.

2.Domnul primar, Rosu Sorin, propune ca, gunoiul selectiv sa fe pus in saci menajeri iar Primaria sa ddice saci de la
fecare gospodarie deoarece nu se respecta colectarea s€lectiva a gunoiului.

Avizele celor trei comisii de specialihte sunt hvorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentah de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln uma votului liber exp.imat constd ce Proiectulde hoterare a fost aprobat cu unanimitats de votud.

S.a adoptat hotararea nr. itg din 19 octombrie 2021.

Trecem la punctul zece al ordinii de zi :

X. Proiect de hotarare privind stabilirca mandatului reprezentantului legal al Unitiilai
Administrativ-Teritoriale comuna Parincea pentru ledinta Adunirii Generale a Actionarilora
S.C. Compania RegionaE de Api BacAu S.A. din 03.11.2021 ;

Domnul primar, Rosu Sorin, propune pe domnul contabil, Grecu Vasile, ca reprezentant legal
al Unitatii Administrativ-Teritoriale a comunei Parincea pentru $edinta Adunerii Generale a
Aclionarilor a S.C. Compania Regionald de Ape Baclu S.A. din 03.11.202'l iar ceilalti consilieri sunt
de acord cu propunerea facuia de domnul primar.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln urma votului liber exprimat comtat ce Proiectul de hotiirere a fo3t aprobat cu unanimitate de yoturi.

S.a adoptat hotararea nr. fl) din 23 septembrie 2021

Trecem la punctual unsprezece al ordinii de zi :
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Xl. Proiect de hotirare privind aprobarea qi completarea preturilornarifelor pentru unele
servicii publice de alimentare cu apa 9i de canalizare.

Domnulcontabil, 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
comparlimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii liind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Nu sunl discutii suplimentare pe marginea proiectului.

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

Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln urma votului liber exprimai constat ce Proiectul de hoErere a fost aprobat cu unaoimitaie de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 51 din 19 oclombrie 2021.

Trecem la punctul doisprezece al ordinii de zi :

Xll. Proiect de houlrare privind aprobarea modificirii Anexei X (Regulamentul serviciului de
alimentare cu api Qi de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apA Si de canalizare nr.556/2006/29.1'1.2010;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea aprobadi
acestui proiect de hotarare - Proiectul de holarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al

compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitale, avizul celor trei comisii fiind favorabil pmiectului in foma
prezenhla.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor tei comisii de specialitate sunt favorabile pmiectului de hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentata de pdmarsicu propunedle aprobate de mnsiliullocal
ln uma votului libff exprimat consbt ca Proiectul de hoErere a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
$a adoptat hotararea nr. 52 din '19 octombrie 2021.

Trecem la punctul treisprezece al ordinii de zi :

Xlll. Proiect de hoterare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , actualizali , a
devizului general actualizat li a devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie,
,,Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor
de iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat
public din comuna Parincea, ,udetul Bacau", conform prevederilor OG nr. 15/2021 privind
reglementarea unor misuri fiscal - bugetare ;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitalea

aprobarii acestui proiect de hotarare - Proieclul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele mmisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezenlata.

Se trece la dezbaterea maledalelor prezenlale:

Discutiir
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l.Domnul crnsilier, Vasilachi lon,intreaba daca cele 400 de becuri sunl suficiente pentru toata
comuna, la care domnul primar, raspunde ca acestea vor fi montate doar in cateva sate din
comuna Parincea pentru incepul.

2.Doamna secretar general, Mina Drogu, aduce la cunostinla consilierilor, ca in data de 25
noiembrie la sedinta ordinara sa lie prezenlate rapoartele de activitate ale acestora pe anul 2020-
2021.

Avizele celor trei comisii de specialihte sunt favorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar sicu propunerile aprobate de mnsiliul local
ln uma votulua liber erprimat constat cA Proiectul de hot irare a tost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat hotararea nr. 53 din 19 octombrie 2021.

XIV. DIVERSE
Nu sunt discutii.

Fiind epuizatA problemaiica de la ordinea de zi va rog , daca sunt probleme privind competenta mnsiliului local , sau
probleme personale legate de functia de mnsilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa le supuneti plenului

consiliuluilocal .

Nu se mai ridica in discutie alte probleme.

Presedinetele de s€dinta,

Doamnelor si domnilor consilieri siinvitati,
Fiind epuizaE ordinea de zive mui/n//,l,e!c penfiu spitilul dvs. de conluqarc in rcusita sedintei si declat

inchise lucfirtb .

Sedinta se incheie la ora 1

;q
PRESEDINTE DE qEDINTA,

Consilierrelatii publice,
Andta VASILAS
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