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lncheiat astazi22 iulie 2021,

Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschisa de secretarul general al mmunei
Doamnelor si domnilor consilisri,

Ati fost convocati in sedintii ordinara prin Dispozitia nr.l3o din t.l iulio 2o2l a primarului mmunei.
Din consuliarea condicii de prezenta rezultii ce din cei 13 consilieri ce compun mnsiliul localsunt prezenti 12

consilied, 1 lipseste motivat respectivdoamna Damoc luliana , care participa la lucrarile sedlntei consiliului local, astfelse
constatA ce esb intrunit cvorumul de lege , necesar pentru aprobarea proiectelor de hot irai prevazute la ordinea de zi

a sedintei .

Rog pe d.lprimar RoSU SORIN, ca in confonnitate cu prevederile din O.U.G nr.57/201g-privind Codul administrativ
se supune spre aprobare proiectulordiniide zi .

Domnilor comilieri,

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 trimisa de secrehrul general precum si din analiza tuturor
materialelor puse la dispoztia mmislilor de specialitate in cadrul sedintelor pe comisii din data de 21 .07.2021, ye og se-
mi permiteti sa ve prezint urmatoarea ordine de zi ;

Dcn umirca problemei inscire
1r ordinn dc i : Initiator

0.
2.

1 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli al Comunei Parincea,aprobarea LISTEI de
investitii -actualizata si a P.A.A.P-actualizat ,pe anul 202'l i

Sorin Rogu ,
PrimarulComunei

Parincea
2 Proiect de hotirare privind aprobarea asocierii Comunei

Parincea cu Judetul Bacdu 9i D.G.A.S.P.C.Bac;u si a
semnarii contractului de asociere pentru finantarea activitatii
de protective de tip residential a persoanei cu handicap;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei

Perince,

3. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitetii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 2021-2023, de cetre Consiliul
Local al Comunei Parincea,iudetul Baceu :

Sonn Rofu,
Primarul Comunei

Parincea
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4 Proiect de hotarare privind
DEZVOLTARE LOCALA
Parincea,iudetul BacAu ;

aprobarea STRATEGIEI DE
2021-2027 a Comunei

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

5.
Proiecl de hoterere privind aprobarea semnarii Actului
aditional nr.1 la Protocolul de colaborare incheiat intre
MMPS/MS/ME/UAT ,elaborai in cadrul proiectului ,Crearea
si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru
combaterea serdciei si excluziunii sociale" cod SMIS
2014+:122607, finantat din Fondul Social European prin
Programul Operalional Capital Uman 20'14-2020, Aj,:a
prioritara 4 - lncluziunea sociald si combaterea saraciei ;

Sorn Rofu ,
Primarul Comunei

Parirlcea

6

Consult consiliuldace sunt si alle probleme urgente ce nu sufera am,nare, bineinteles daca sunt respectate si
prevederile legale , privind existenta raportuluide specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu sidace
mmisia de specialitate s-a pronunlal asupra problemei ce se constituie in urgenE.

Nu maisunt alte propuned pentru ordinea de zi.
Va rog sa-mi permiteti sa va infomez ce , la lucrarib sedinlei participa, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a caror participare se considera utla pentru lamurirea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfesurare a lucrErilor s€dintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57/2019
privind Codul administartiv, presedinte de s€dinta esle doamna Grecu Daniela - consilier local, aceasta fiind prima luni
consecutiv, de exercitare a mandatuluide presedinte de sedintr.

lnvit secretarul general se prezinte proc€sul verbal al sedintei anlerioare, care a fost pus la dispozitia
consilierilor in €drul sedintelor pe comlsii din data de 21 iulie 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .

S€cretarul general, dupa ce prezint procesul verbal , intreaba dace sunt observatii la continutul acestuia.
Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot pr@esul verbal , asa cum a fost prezentat :

- cine este pentu ?-unanimitate.
- lnainte de inlrarea la ordinea de zi primarul mmund face o scurta informare cu privire la modul cum au fost duse la

indeplinire hotararile adoptate in cadrul sedintei din luna anterioara .

Presedintele de sedinta :

D.lormnsilieri, va rog sa fecem la ordinea de zisiil invit pe d.lrninarpentu a continua cu punctul 1. alordiniide
zi,respectiv:

l. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri li cheltuieli al Comunei
Parincea,aprobarea LISTEI de invesiitii -actualizatil li a P.A.A.P-actualizat ,pe anul 2021 ;

Domnul contabil, Grecu Vasile prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprcbadi
acestui proiect de hotarare - Proiectul 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
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

l.Domnul consilier, Andries Ciprian, intreaba de ce se achizitioneaza un microbuz transport persoane iardomnul primar
raspunde ca, se achizitioneaza fEntru a organiza excursii, la care domnul mnsilier, Vasilachi lon, spune ca este o
inveslitie deslul de mare.

2. Doamna consilier, Dobranis Elena, isiexprima punctualde vedere, afirmativ, privind scopul achizitionarii miiloculuide
transport.
3. Domnul consilier, Andries Ciprian, mentioneaza faptulca, arfinecesarsa face alte lucruri mult mai importante decat sa
achizitionam un microbus.

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

Avizele celor irei mmisii de specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.
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Se supune la vot proiectulde hotarare ,in foma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimal constal ce Proiectul de holarare a tost aprobat cu un numar de 10 voturi

,, penlru ", 'l (unu) vot,, impotriva" si l(unu)voi abtinere.
S.a adoptal hotararoa n t.22 din22iulie 2021.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi ;

ll. Proiect de hotirare privind aprobarea asocierii Comunei Parincea cu Judetul Bacau li
O.G.A.S.P.C.Baceu 9i a semnirii contractului de asociere pentru finantarea activitiitii de
protective de tip residential a persoanei cu handicap;

Domnulcontabil, Grecu Vasile prezinta malerialele de la acest puncl al ordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare - Proiectulde hotarare este insotit de referatul primarului ,raportulde specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentala.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta faplulca, primaria are obligtivitatea de a mntribuicu 35 % indiferent
in ce Centru de Plasament se afla persoanele cu handicap din comuna noastra.

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

Avizele celor trei mmisii de specialitate sunt favorabile proiecluluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentata de primarsicu propunedle aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotiirare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoplat hotararoa n | 23 din 22 iulie 2021.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi :

lll.Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitiitii organizirii li derulerii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea misurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada
2021-2023, de celle Consiliul Local al Comunei Parincea,iudetul Baciu ;

Domnul primar, Rosu Sorin, prezinta malerialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea aprobadi
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotjt de referatul pdmarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisiifiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se fece la dezbaterea materialelor prezentale:

Discutii:

l.Domnul consilier, Bibhe luliean, remarca faptulca, celmaiindicat arf sa se achizitioneze cornul, laptele sifructulde la
Consiliul Judetean Bacau.
2.Domnul consilier, Andries Ciprian, intreaba de ce nu arfi maibine sa achizitionam noiiar domnul pimar raspunde ca,
nu ne da o suma de bani cu care sa le cumparam mancare preparata, tot com, lapte si fruct.

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

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 consiliul local
ln urma votului liber erprimat constat ca Proiectul de hotarare ato3taprobatcu un numarde ll voturi

,, pentru" si 'l(unu)vot abtinere.
S-a adoplat hotararea n..24 din 22 iulie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de hoErere privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2021-2027
a Comunei Parinceajudetul Bacau ;

ooamna, Butnariu Corina, prezinta mateialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiecl de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
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compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitale, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

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

Avizele celor trei mmisii de specialitate sunt favorabile 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 dprimat constat ca Proiectul de hoterare a fo3t aprobat cu unanimitale de voturi.
S-a adoplat hotararea nr. 25 din 22 iulie 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :

V. Proiect de hotarare privind aprobarea semnirii Actului aditional nr.'l la Protocolul de
colaborare incheiat intre MMPS/MS/ME/UAT ,elaborat in cadrul prolectului ,,Crearea li
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sereciei giexcluziunii
sociale" cod SMIS 2014+:.122607, finantat din Fondul Social European prin Programul
Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritard 4 - lncluziunea socialA li combaterea
sericiei ;

Doamna Golea Elena, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitalea aprobaii
aceslui 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 kei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Se tece la dezbaterea materialelor prezentate:

Discutii:

l.Doamna secretar, [rina Drogu, aduce la cunoctinta faptulca, aceasta colaborare a inceput in anul 2018 iar primul

specialist angrenat in acest proiect este asistentul medical comunitar in persoana domnisoara Buga Paula, totdin acest
proiect facand parte si mediatorul sanitar doamna Spanu Angelica, mediatorul scolar doamna Spulber oana si
Tehnicianul pe probleme de asislenta sociala doamna Golea Elena.
2. Domnul consilier, Bibire luliean, se intereseaza despre situatia copiilor nevoiasi in ceea ce pdveste abandonul scolar,
daca suntconsumatori de alcool, droguri si tutun.
3. Doamna secretar, Mina Drogu, aduce la cunostinta situatia familiei Dranga Alina c€re are 4 copii si o situatie materiala
precara, e8te insarcinata din nou, is-a oferit consiliere din partea asistentului medical comunitar, Buga Paula, care s-a
ocupat impreuna cu mdiatorul sanitar Spanu Angelica, de curatenie in locuinta si dolarea cu mobilier pentru camera.
4. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunoslinta ca, exista un proiect ,,a doua sansa" pentru lineri cu varsta intre 16-29

de ani care au abandonat scoala si se pot inscrie la curs pentru a definitiva cursurile scolii.
Nu maisuntsialte discutii suplimentare pe marginea proieclului prezentat.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile pmiectului 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 ca Proiectul de hot irare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea n '.26 din 22 iulie 2021.

Trecem la punctul sase al ordinii de zi :

Vl.Proiect de hotarare privind primirea UAT Beresti Bistrita in calitate de membru al
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Bacau-ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a
Statului acesteia. Acest proiect este completare la ordinea de zi.

Domnul primar, Rosu Sorin, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
aceslui proiect de hotarare - Proieclul 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 disculii suplimentare pe marginea proiectului prezentat.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de hotarare.
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Se supune la vot pmiectul de hotarare ,in foma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de hotiirere a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr-27 din22itu1ie2021.

VI. DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT :

l.Domnul consilier, Andries Ciprian, intreaba daca cererea depusa de cetateniidin Vladnic care locuiesc pe

,,Tabla",referitoare la accidentul rulier a fost inaintata la Postul de Politie Parincea.
2.Domnul consilier, Vasilachi lon, aduce la cunostinta faptul ca, semnul de circulatie din intersectia comunei Parincea nu
este vizibilsis-au mai produs accidente si nu s-a luat nicio masura,la care doamna secrelar general, Mina Drogu,
raspunde ca, o probleme sunt auloturismele parcate pe marginea drumului care reduc vizibilitatea conducalorilor.
3.Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba de ce pubelele maride gunoi menajersunt pline tottimpul, la care domnul
viceprimar, Hancu Constantin Comel, raspunde ca, cei de la Romprest vin o data pe luna pentu a ridica gunoiul selectiv

Fiind epuizata problematica de la ordinea de zi ve rog , daca sunt probleme pdvind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de mnsilier sau membru al unei comisii de specialitate , se le supuneti plenului

consiliului local .

Nu se mai ridica in discutie alte probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consilieri si invitati,
Fiind epuiza/E odinea de zi ve mukumesc penfiu spiitul dvs. de conluc/,are in rcusita sedintei si declar

lnchise lu$efle .

Sedinta se incheie la ora 11:00 
j

PRESEDINTE DE 9EDINTA,I
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Consilier local,
GRECU Daniela
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Consilier relatii publice,
Andra VASILAS
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Mina dRocuu-
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