
'(o\rrllllr rll( rr

F1

Sedinla incepe la ora 10:00 si este deschisa de secretarul general al comunei.

Doamnelor si domnilor comilieri,

Ati fost convocati in sedinte extraordinara prin Dispozilia nr.l66 din 17 ceptembrie 2021 a primarului comunei.
Din consultarea condicii de prezentii rezulE ca din cei '12 consilieri ce compun mnsiliul local sunt prezenti 10

consilied , 2 lipsesc motivat, c€re participa la lucrarile sedintei consiliu lui local, astfel se constatii ce este intrunit cvorumul
prevazut de lege , necesar pentru aprobarea proieclelor de hoterari prevazute la ordinea de zj a sedintei .

Rog pe d.l pimar RoSU SORIN, ca in confomitate cu prevederile din 0.U.G nr.57/201g-privind Codul adminisfativ
sa supune spre aprobare proiectul ordinii de zi .

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

consiliului local, asa cum ati luat la cunoBtinte din invitatia timise de secretarul general, va rog s,-mi permiteti sa va
nt urmaloarea ordine de zi :

(n
Den unirca pob h mei ioxri*

pe odinea de zi : Initiator

a.
2.

1. Proiect de hotirare privind incetarea de drept a mandatului
de consilier local al doamnei Diana-Elena FUIOAGA .inainte
de expirarea duratei normale a mandatului,ca urmare a
schimbdrii domiciliului intr-o alta unitate administrativ
teritoriale si vacantarea locului de consilier local in Consiliul
Local al Comunei Parincea,judelul Baceu.

Sorrn Rotu,
Primarul Comunei

Parincea

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli al Comunei Parincea,aprobarea LISTEI de
investitii -actualizati si a P.A.A.P-actualizat .oe anul 2021 :

Sorin Rogu ,
PrimarulComunei

Parincea
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici , actualizati , a devizului general actualizat si a
devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de alimentare cu apa in comuna
Parincea, judetul Bacau", conform prevederilor OG nr.

Sorrn Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINARA PUBLICA DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE
2021

rudLlul B.cru.Com una Pan n cea.607.l(xl. Sr PnncrpaB. leletbn +.l02l.l1165l0 .l.ax +.l0lll l:6 jl'r

lncheiat astazi 23 septembrie 2021,



1512O2'l ptivind reglementarea unor mdsuri fiscal - bugetare I

4 Proiect de hoterare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici , actualizati , a devizului general actualizat si a
devizului 'Rest de executat' pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de alimentare cu apa in comuna
Parincea, judelul Bacau', conform prevederilor OUG nr.
93/2021 privind instituirea unor mesuri pentru derularea
Programului

Sorin Rogu,
Primarul Comunei

Parincea

5. Proiect de hoterare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati, a devizului general aclualizal si a
devizului "Rest de execulat' pentru obiectivul de investitie
,lnfiinlarea sistemului public de apa uzata (canalizare) in
comuna Parincea, judetul Bacau", conform prevederilor OG
nr. 1512021 privind reglementarea unor masuri fiscal -
bugetarei

Sonn Rogu ,
PrimarulComuDei

Prrincea

6 Proiect de hoterare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati, a devizului general actualizat 9i a
devizului "Rest de execulal' pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de apa uzata (canalizare) in
comuna Parincea, judetul Bacau", conform prevederilor OG
ff.9312021 privind instituirea unor mdsuri penlru derularea
Proqramului national de dezvoltare locald:

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

7 Proiect de hotarare privind aprobarea desfegurlrii activitdlii
de transport rutier de marfe gi persoane in cont propriu,a
R.O.F ,desemnarii managerului de transport gi a consumului
mediu de carburant penlru autovehicolele s-i utilajele din
patrimoniul Comunei Parincea,judetul Baceu;

Sorn Rofu ,
Primarul Comunei

Paritrcea

8 Proiect de hotdrare privind aprobarea REGULAMENTULUI
de desfagurare a activitatilor comerciale pe raza Comunei
Parincea,judetul Baciu;

Sonh Rogu ,
PrimarulComunei

PariDcea
9 Proiect de hotairare privind desemnarea reprezenlantilor

Consiliului Local al Comunei Parincea in Consiliul de
Administratie al Liceului Tehnologic ,,ceorgeta J. Cancicov,,-
-Parincea:

Sorin Rogu ,
PrimarulComunei

Parincea

10 Proiect de hotirare privind alegerea presedintelui de sedinte
al Consiliului Local al Comunei Parincea ,judetul Baceu
,pentru sedintele din lunile,octombrie,noiembrie,decembrie
2021 :

Sori', Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

11 DIVERSE
C,onsult consiliul dace sunt si alte pmbleme urgente ce nu sufere amanare, bineinteles dace sunt respectaie si

prevederile legale , privind existenta raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si daca
comisia de specialitate s-a pronuntat asupG problemei ce se mnstituie in urgenta.

Nu maisunt alte propuneri pentru ordioea de zi.
Va rog sa-mi permiteti se va informez ca , h lucrerib sedintei participe, cu drept de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a caror partjcipare se considere utila pentru Emurirea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din 0. U.nr.57/2019
privind Codul administartiv, presedinte de sedinta este doamna Grecu Daniela - consilier local, aceasta liind a treia lune
consecutive de exercitare a mandatului de presedinte de sedintii.
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lnvit secretarul general sa prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fosl pus la dispozitia
consilieilor in cadrul sedintelor pe comisii din data de 22 septembrie 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .

Secretarul general, dupa ce prezinte procesul verbal , intreabe daca sunt observatii la continutul acestuia.
Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot procesulverbal , asa cum a fost prezentat :

- cine esle pentru ?-unanimitate .

- lnainte de intarea la ordinea de zi primarul comuneiface o scurta informare cu privire la modul cum au fosl duse la
indeplinire holararile adoptate in cadrul sedintei din luna anlerioara .

Presedintele de sedinta :

D.lor consilieri , va rog se trecem la ordinea de zisiilinvit pe d.lrlmar pentru a continua cu punctul 1. al ordiniide
zi, respectiv:

l. Proiect de hotirdre.. privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei
Oiana-Elena FUIOAGA .inainte de expirarea duratei normale a mandatului,ca urmare a
schimbirii domiciliului intr-o altil unitate administrativ teritoriala gi vacantarea locului de
consilier localin Consiliul Local al Comunei Parinceajudetul Baciu.

Domnul pdmar ,Rosu Sorin prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
ac€stui pmiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insolil de referatul pdmarului ,raportul de spcialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proieclului in forma
prezentata.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.
Avizele celor hei comisii de specialitate sunt favorabile proieciului de hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentala de pdmar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ci Proiectul de holerare a fost aprobal cu unanimitate de voturi.
S-a adoplat hotararea nr. 31 din 23 septembrie 2021.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotararc privind rectificarea bugetului de venituri li cheltuieli al Comunei
Parincea, aprobarea LISTEI de investitii --€ctualizati li a p.A.A.p-actualizat, pe anul2021 i

Domnul conlabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii aceslui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare e6te insolit 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 trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentala de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln uma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hot5rere a fost aprobat cu unanimitate de votud.
S-a adoptat hotararea nr.32 din 23 septembrie I21.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , actualizati , a
devizului general actualizat gi a devizului "Rest de executat,' pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarca sislemului public de alimentare cu apa in comuna parincea, ,udetul Bacau,,,
conform prevede lor OG nr. l5/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal - bugetare ;
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Domnul mnlabil, Grecu Vasile, prezinta mateialele 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 compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizulcelor trei comisii liind favorabil proiectului in
forna prezentata.

Se fece la dezbaterea mateialelor prezentate:

Discutii:

1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunoslinta faptulca, preturile s-au marit iar cheltuielile pentru material sunt mai
mari.

2.Doamna consilier,Damoc luliana, intreaba, de ce nu s-au cumparat malerialele cand erau mai ieftine iar domnul
pdmar raspunde ca, in momentul cand ei cumpara materialele si le aduc alunci Primaria face plata.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezenlala de pdmar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma volului liber exprimat constat ca Proiectul de houirare a fost aprobat cu unanimitate de voluri,
S.a adoptat hotararea nr.33 din 23 septEmbrie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico€conomici , actualizati , a
devizului general actualizat gia devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sBtemului public de alimentare cu apa in comuna Parincea, judetul Bacau,',
conform prevederilor OUG nr.93/2021 privind instituirea unor mesuri pentru derularea
Programului;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui proiect de holarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,rapodulde specialitate
al compartimentului precum si de avizele mmisiilor de specialitate, avizul c€lor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezenlata.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

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

S.a adoptat hotararea nr. 34 din 23 septembrie 2021 .

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :

V. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a
devizului general actualizat li a devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de apa uzata (canalizare) in comuna Padncea, judetul Bacau,,,
conform prevederilor OG nr. l5r202l privind reglementarea unor misuri fiscal - bugetare;

Domnulconlabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordiniide zi, motivand necesitatea
aprobaii acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul pimarului ,raportul de specialitate
al compaftmentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
foma prezentata.

Nu sunt discutiisuplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectului de holarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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S.a adoptat hotararca nr. 35 din 23 septembrie 2021.

Trecem la punctul sase al ordinii de zi :

Vl. Proiect de hotirere privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a
devizului general actualizat $i a devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de apa uzata (canalizare) in comuna Parincea, judetul Bacau,',
conform prevederilor OG nr. 93/2021 privind instituirea unor mlsuri pentru derularea
Programului national de dezvoltare locali;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare - Proiectulde hotarare este insotit de referatul primarului ,raporlulde 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 treicomisii 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 hoErare a tost aprobat cu unanimitate de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. 36 din 23 3optEmbrie 2021.

Trecem la punctul sapte al ordinii de zi :

Vll. Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a
devizului general actualizat ti a devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de apa uzata (canalizare) in comuna Parincea, iudetul Bacau,,,
conform prevederilor OG nr. 93/2021 privind instituirea unor mAsuri pentru derularea
Programului national de dezvoltare localA;

Domnul pdmar 
, Rosu Sodn prezinta materialele de la acesl 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 fiind favorabil proiectului in foma
prezentata.

Se trece la dezbaterea mateialelor prezentate:

Discutii:
1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunoslinta faptulca, s-a achizitional un camion sisuntem obligatisa avem licenta
siconsumul la utilaje.

Nu sunt disculii suplimentarc pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide holarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezentaia de primarsicu propunedle aprobate de consiliullocal
ln urma votului liber exprimat comtat ca Proiectul de hotarere a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoplal hotararea nr. 37 din 23 septembrie 2021 .

Trecem la punctul opt al ordinii de zi :

Vlll. Proiect de hotirare privind aprobarea REGULAMENTULUI de desfigurare a activitiglor
comerciale pe raza Comunei Parinceajudetul Baciu;

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 sp€cialitate al
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compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitale, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata.

Nu sunt discutiisuplimenlare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunl favorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentah de primar si cu propunedle aprobate de mnsiliul local
ln uma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hoErare a tost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat holararea nr. 38 din 23 ssptembrie m21.

Trecem la punctul noua al ordinii de zi :

lX. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei
Parincea in Consiliul de Administralie al Liceului Tehnologic ,,Georgeta J. Cancicov,,--
Pa ncea;

Domnul primar, Rosu Sorin, solicita sa se faca propuneri privind alegerea unui (1)
reprezentant si un supliant in Consiliul de Administratie al Liceulul Tehnologic " Georgeta J.
Cancicov" Parincea.

Domnul consilier, Bibire luliean, propune penlru funclia de reprezentant in Consiliul de
Administratie pe doamna Dobranis Elena iar ceilalti consilieri sunt de acord si se supune la vot cu
unanimitate de voturi.

Doamna secretar general, Mina Drogu, solicila sa se faca propuneri si pentru un supliant in
Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic " Georgeta J. Cancicov" Parincea iar doamna
Grecu Daniela propune pe domnul Dima Gabriel iar ceilalti consilieri sunt de acord si se supune la
vot cu unanimitate.

Nu sunt disculiisuplimentare pe marginea proieciului.
Avizele celor lrei comisii de specialitate sunt favorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de mnsiliul local
ln urma votului lib€r exprimat conslat ca Proiectul de hoErare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. 39 din 23 septenb.ie 2021 .

Trecem la punctul zece al ordinii de zi :

X.Proiect de hotirare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
Comunei Parincea judetul Baciu ,pentru sedintele din lunile,octombrie,noiembrie,decembrie
2021 :

Doamna secretar general, Mina Orogu, solicita sa se faca propuned p-rivind alegerear
presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-auguGlseptembrie 2O21. OQ-* _ .,.tal _ r>h-

Domnul mnsilier, Bibire luliean , propune pentru functia de presedinte de sedinta pentru lunile octo briel-
noiembriedecembrie 2021, pe domnul Durac Vasile privind alegerea sa ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei
luni iar ceilalti consilied sunt de acord sise supune la vot iar in uma votuluieste ales cu unanimitate de voturi.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitale suntfavorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare ,in foma prezentata de primarsicu propunedle aprobate de consiliullocal
ln uma votului liber exprimat comt ca Proiectul de hoErare a fost aprobat cu unanimitato de voturi.

S.a adoptai hotararea nr. iO din 23 septenbrie 202'l

V. DIVERSE

Nu sunt discutii.
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Fiind epuizata problematica de la ordinea de zi va rog , dace sunl probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa b supuneti plenului
consiliuiui local .

Nu se mai ridica in discutie alte probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consilied si invilati,
Fiind epuiza6 ordinea de zi ve muhrmesc p!',,tru spitidtl dvs. de conlucnrc in tfiusila sedintei si declat

inchise tucrtfle.
Sedinta se incheie la ora 10:30.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,

r general,
DROGU

Consilier relatii publice,
Andra VASILAS

B
Prc/u,i la \(li' :i : l0.on\i[.ri
I',xnxr nr\.Ji'iiio,(li'Rn'du'(tahd(!3!.tr.n trr 21)21
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