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Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschise de secretarui general al comunei

Doamnelor si domnilor comilieri,

Ati fost convocati in sedinle ordinara prin Dispozitia nr.91 din 20 apritie 2021 a primarului comunei.
Din consultarea condicii de prezent rezula ct din cei 13 mnsilieri ce compun mnsiliul locrl sunt prezenti 10

consilieri ,care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constate ca este intrunit cvorumul prevazd de lege ,

necesar pentru aprobarea proiectelor de hotareri prevazute la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.lprimar ROSU SORIN, cain conformitale cu prevederile din 0.U.G nr.57/201g-privind Codul administrativ
sa supuna spre aprobare proiectul ordinii de 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 cunostinta din invitatia trimisa de secretarul general precum si din analiza tuturor
materialelor puse la dispoztia comisiilor de specialitale in cadrulsedintelor pe comisiidin data de 20.04.2021, ve rog sa-
mi permilet sa ve p{ezint urmeloarea ordine de zi :

Nn
dt-

Den umirca probleme i inscire
p ordhea de i : Irritiator

0.
2.

1 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de
venituri si cheltuieli al Comunei Parincea, a Listei de
investitii , a Programului anual de achizitii publice si a
Strateqiei anuale de achizitii publice ,De anul 202'1:

Sofln Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

2 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a
cuantumului burselor $colare aferente anului scolar 2020-
202'l ,ce se vor acorda elevilor din invalamantul
preuniversitar de stat,la nivelul Comunei Parincea,judetul
Baceu:

Sorin Rogu,
Primarul Comunei

Parincca

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de
oportunitate privind delegarea gesliunii serviciului de

Sorin Rogu ,
PrimarulComunci

lncheiat astazi20 aprilie 202'1,



alimentare cu ape Qi canalizare a satului Parincea,comuna
Parincea,judetul BacAu Si a debgerii gestiunii serviciului
public cStre Operatorul Regional S.C. Compania Regionale
de Ape S.A. ;

Parincea

4 Proiect de hoterare privind aprobarea Regulamentului privind
concesionarea/inchirierea prin licitatie publicA,Studiului de
oportunitate,a Procedurii privind organizarea si desfd$urarea
concesionAriinnchrierii,a caietului de sarcini 9i a
Documentatiei de atribuire,in vederea concesiuniinnchirierii
prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat a terenului p69une
comunald, situat in extravilanul comunei Parincea,proprietate
a Comunei Parincea.

Sorrn Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

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

prevederile legale , privind existenta raportuluide specialitate al compadimenlului de reso( al aparatului propriu si daca

comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgenta.

Nu maisunt alte propuned penku ordinea de zi.

Va rog sa-mi permiiet se va informez ca , la lucrarib sedintei participe, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a caror participare s€ considera utla pentru lemurirea u nor aspecte puse in discutie .

Pentu buna desfasurare a lucdrilor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din 0.U.nr.57/2019
privind Codul administartiv, presedinte de sedinla este doamna Fuioaga Diana-Elena - consilier locrl, aceasta fiind prima

lune consecutiva de exercitare a mandatului de presedinte de sedinti.
lnvit secretarul general sa prezinte proc€sul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia

consilierilor in cadrul sedintelor pe comisii din data de 20 aprilie 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .

Secretarul general, dupe ce prezinta procesul verbal , intreaba daca sunt observatii la continutul acestuia.

Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot procesul verbal , asa cum a fost prezentat :

- cine esle pentru ?-unanimitate .

- lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul comunei face o scurla informare cu privire la modul cum au fosl duse la

indeplinire hotararile adoptate in cadrulsedinteidin luna anterioara .

Presedintele de sedinta :

D.lorconsilieri , va rog se trecem la ordinea de zi siil invit pe d.lpdlelpentru a continua cu punctul 1. alodiniide
zi,respectivi

l. Proiect de hotirare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei
Parincea, a Listei de investitii , a Programului anual de achizitii publice iia Strategiei
anuale de achizitii public, pe anul 2021;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest puncl 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
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

l.Domnul mnsilier, Vasilachi lon, intreaba daca suma alocata penlru Liceul Parincea si achizitionarea centraleide la

caminulVladnic sunt sulicienti iar domnul primar raspunde ca, pentru centrala sunt suficientidar la Liceul Parincea se
poate schimba doar tabla de pe acoperis.

2.Domnul consilier, Vasilachi lon, remarca faptul ca, pentru transport nu s-au alocat nici o suma de bani iar domnul
primar raspunde ca din bugetul pe care il au de trei miliarde trei suie se pot descurca.
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3. Domnul primar, aduce la cunostinta faptul ca, p marul din Horgesti ar trebui sa le asigure tanspodul elevilor macar

pana la Valeniiarde acolo sa-ipreluam noisica nu este de acord ca in Consiliul Localsa se aprobe programulde

transport.
Domnul consilier, Vasilachi lon, specifica faptulca, se pune balastru prea putin iardomnul pdmal vine in completare cu

remarca ca, se pune un strat subtire pentru a intra in pamant iar pe uma se mai adauga un strat.

4. Domnul primar, aduce la cunostinta luarea deciziei de a achizitiona o masina de lransportat balastru pentru a nu mai

plati transportul iar domnul consilier Bibire luliean este de acord cu aceasta propunere.

Nu sunt discutiisuplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezenlata de primar si cu propuneile aprobate de consiliul local

ln uma votului libor exprimat constat ce Ploiectul de hotarere a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hota.area nr. 8 din 20 aprilie 2021

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotarare privind aprobarea numerului li a cuantumului buBelor Fcolare
aferente anului gcolar 2020-2021 ,ce se vor acorda elevilor din invelimantul preuniversitar de
stat,la nivelul Comunei Parinceajudetul Baceu;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordiniide zi, motivand necesitatea

aprobadi acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare e6te 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.

Se fece la dezbaterea materialelor prezentatei

Discutii
1. Domnul consilier, Eibire luliean, intreaba daca se acorda cu conditia de a se prezenta la cu6uriiar domnul

contabil raspunde ca este specificat in regulament conditiile de acordare a burselor.

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 primar si cu propunerile aplobate de consiliul local

ln urma votului liber oxprimat constat ce Proiectul de hoterare a fosl aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr.9 din m aprilie 2021.

Trecem la punclul trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delega.ea
gestiunii serviciului de alimentare cu apa gi canalizare a satului Pa ncea,comuna
Parincea,iudelul Baciu li a delegerii gestiunii serviciului public catre Operatorul Regional
S.C. Compania RegionalA de ApA s.A. ;

Domnul pdmar ,Rosu Sorin prezinla materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii

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

mmpartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii flind favorabil proiectului in forma

prezentaia.

Se trece la dezbaterea malerialelor prezentate:

Discutii:
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l.Domnulprimar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta obligativitatea pimaieide a preda catle Compania de Apa,

sislemulde apa sicanalizare si astfel costurile arfi mai mici si mai putin de plata pentru cetateni iar domnulconsilier

Bibire lulian, intresba daca CMB accepta, aceasta fiind perspectiva.

Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat

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

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

ln urma votului liber exprimat con3tat c, Proiectul de hoterale a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat holararea nr.10 din 20 aprilie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi ;

lv. Proiect de hoterare privind aprobarea Regulamentului privind concesionareannchirierea
prin licitalie publici,Studiului de oportunitate,a Procedurii privind organizarea si
desfegurarea concesionariirinchrierii,a caietului de sarcinilia Documentatiei de atribuire,in
vederea concesiuniinnchirierii prin licitatie publice cu oferei in plic sigilat a terenului palune
comunala, situat in extravilanul comunei Parincea,proprietate a Comunei Parincea.

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezjnta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobaii

ac€slui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al

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

Se trece la dezbaterea materialelor prezentatei

Disculii:

l.Domnul consilier, Bibhe luliean, speciica faptulca din cele 603 hectare de pasune 500de hectare sescotla licitalie iar

difurenta nu se curata si se impadureste, iarcantitatea de ingrasamant se imprastie pe hectar in functie de sol.

2. oomnul consilier, Vasilachi lon, remarca faptul ca, primaria ar trebui sa monitorizeze lucrarile de intretinere a pasunii

iar domnul primar argumenteaza ca domnul Vasilachi Stefan se ocupa de administrarea pasunii si de intretinerea ei iar in

liecare an se prezinta cu un raport in sedinta de Consiliul Loc€l cu lucrarile efectuate pe pasun.

3. Domnul consilier, Vasilachi lon, aduce la cunostintr faptul ca, detinatori de animale care sunt inscrisi in asociatie , nu

respecta pedoada de pasunat iar doamna secretar general propune ca la sedinta asocialiei sa fe invitatitoti detinatori de

animale inscrisi pentru a discuta in legatura cu pedoada de pasunat.

Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat.

Avizele cebr fei comisii de specialitate suntfavorabile proiectului de hotarare.

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

ln urma votului liber exprimat comtat cA Proiectul de hotirare a fost aplobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr.11 din 20 apdlie I21.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :

V. DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT :

l.Doamna consilier, Vasilachi lon, intreaba care este procedura de racordare la apa sicanalizare lcare domnulprimar
raspunde ca ei vor face racordarea pana la limita proprietati ial de acolo fiecare cetatean se va ocupa singur.

3.Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba cand va incepe vaccinarea la care domnul primar raspunde ca asleptam avizul

de la DSP si putem incepe.
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Fiind epuizata problematica de la ordinea de zi va rog , dace sunt probleme pivind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de mnsilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa lc supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ndica in discutie alte probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consilieri si invitati,

inchise lucrerth .

Sedinta se incheie la ora 11;30.

PRESEDINTE DE 9EDINTA,
Consilier local,

XuioagarDiana Elena

Secretar eneral,
Mina U

Consilier
And

relatii publice,
VASILAS
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