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

Doamnelor si domnilor comilieri,

Ati fost convocati in sedinE*ordinara pdn Dispozitia nr.239 din 17 decembrie 2021 a primarului comunei.
Din consultarea condicli de prezente rezula c.a din cei 13 consilieri ce compun consiliul local sunt prezenti 13

consilieri , care participa la lucradle sedintei consiliulu i local, astfel se constat6 ca este intrunit cvorumul prevazut de lege
, necesar penlru aprobarea proiectelor de hotarari prevazub la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.lprimar ROSU SORIN, ca in conformitate cu Drevederile din O.U.G nr.57/201$privind Codul administraliv
i;l3LpJra Spie 3piotaje iiaiaai!:oij,,r, (.g -, .

Domnilor consilieri,
Avand in vedere prcblemele survenite la nivelul comunei de la sedinla anleioara si propuse de dvs. pentru analiza,

consiliului local, asa cum ati luat la cunostinta din invitatia trimisa de secretarul general, va rog se-mi permiteti sa va
lnt urmatoarea ordine de ziz etea

Nr. Den uairca po blemci ins:ri*
pc ordinca dc zi : lrriti:rtor

0.

1. Proiect de hotarare privind stabilirea
locale datorale, de persoanele fizice
Parincea in anul fiscal 2022:

impozitelor si taxelor
sijuridice, Comunei

Sorrh Rogu ,
Primarul Comunei

larincea
2 Proiect de hoiarare privind aprobarea Regulamentului de

Organizare Si Functionare(R.O.F.) al aparatului de
lpecialitate al Prima aq!!
DIVERSE

Sori,, Rotu ,
Primarul Comunei

Parincea
3.

prevederile legale , privind existenia raportuluide specialitate al mmparlimentului de resort al aparatului propdu sidaca
comisia de specialitate s-a pronuntat a:sora problemei ce se mnstituie in urgenta.

llu maisunt alte propuneri pentru ordinea de zi.
Ve rog sa-mi permitet se ve informez ce , h lucrarib sedintei participa, cu drept de vot vicepnmarul comunei,

contabriul , invitati din localilaie - a caror paftcipare se mnsidere utla pentru lSmurirea unor aspecte puse in discutie .
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consiliul dace sunt si alle prcbleme urgente ce nu sufere amanare, bineinteles dace sunt respectate si



Pentru buna desfesurare a lucraribr sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.nr.57i2019 privind
Codul adminishrtiv, presedinte de sedinta este domnul ourac Vasile - consilier local, aceasta find a treia lunS de
exercitare a mandatului de presediote de sedint6.
- lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul comunei face o scurta informare cu privire la modulcum au fosl duse la

indeplinhe hotararile adophte in cadrulsedintei din luna anterioara .

Presedintele de sedinta :

D.br consilieri , va rog se trccem la ordinea de zi siil invit p€ d.lplDAlpentru a continua cu punctul '1. al ordinii de
zi, respecliv:

l. Proiect de hotarare p vitd stabilirea impozitelor gi taxelor locale datorate, de persoanele
fizice lijuridice, Comunei Parincea in anul fiscal 2022;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui ploiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al comparlimenlului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei mmisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele c€lor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare,in forma prezenlala de pdmarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln urma volului liber erprimat constat ca Prcieclul de hotirare a fost aprobat cu unanimitale de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 66 din23 decembrie 2021,

. Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

il, Proiect de hotarare privrnd aprobarea Regulamentului de Organizare gi
Functionare(R.O.F.) al aparaiului de specialitate al Primarului Comunei Parinceajudelul
BacAu;

Doamna secretar general, Mina Drogu, 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 ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii find favorabil proiectului in
forma prezentata.

Nu sunt discutiisuplimentare pe marginea proiectului

Avizele celor trei comisii de specialilate sunt favorabile proiectului de holarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de pdmar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat comtat ce Proiectul de hoterare a tost aprobat cu unanimitrte de voturi.
S.a adopbt hotararea nr. 67 din 23 decembrie 2021.

Trecem la punctul trei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotirare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a
Programului annual de achizitii publice al Comunei Parincea pentru anul2022;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta mateiialele de la acesl punct al ordiniide zi, molivand necesitatea
aprobarii aceslui proiect de hotarare - Proiectul de i]lta€re esle insolit de referatul primarului ,raportul de speciai;Gt€
al compartimenfului precum si de avizele comisirlor de srecialitate, avizul celor hea mmisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentala

Se trec€ la dezbaterea materialelor prezenlate:

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDiNARA PUBLICA DIN DATA DE 23 DECEMBRIE
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Discutii:
l.Domnul primar, Sorin Rosu , aduce la cunostinta ca s-a achizitional doua cenlrale penfu Scoala G.J.Cancicov si s-a
platit si montaea acestora.

Avizele celor treicomisiide sp€cialitate sunt favorabile proiectuluide holarare.
Se supune la vot proiectulde hotarare,in forna prezentata de pdmarsicu propuneile aprobate de mnsiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proieclul de hoErare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 68 din23 decembrie 2021.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de hocirare privind rectifcarea bugetului local alComunei Parincea pe anul
2021, actualizarea listei de investitii si a planului anual al achizitiilor publice;

Doamna Creanga Andreea, prezinta malerialele de la acest punct alordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui proiecl de hotarale - Proiectul de hotarare este insotil de referatul pdmarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezenhta.

Se trece la dezbalerea materialelor prezentate:

Nu sunt discutii suplimenlare pe marginea proiectului

Avizele celor trei comisii de specialitale suntfavocbile oroiectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectulde holarare ,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber expdmat comtat ci Proieclul de hoterare a fost aprobat cu unanimitate dE voturi.
S.a adoptat hoiararea nr. 69 din23 decombrie 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :

V. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al
Comunei Parincea, iudetul Bacau, pentrusedintele din lunile ianuarie, februafie, matlie 2O22a

Doamna secretar general, Mina Drogu, solicita sa se faca propuneri privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie-februaie-matlie 2022:

Domnul consilier, Bibire luliean , propune pentru functia de presedinte de sedinta pentru lunile ianuarie,
februarie, martie 2022, pe domnul Dima Gabriel privind alegerea sa ca presedinle de sedinta pentru urmatoarele
tleiluni iar ceilalti consilieri sunt de acord sise supune la vot iar in urma voluluiesle ales cu unanimitate de voturi.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate suntfavorabile projectuluide hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului libsr exprimat comtat ci Proiectul de holararc a Iost aprobat cu unanimitate de voluri.
$a adoptat hotararoa nr. 70 din 23 dEcembrie 2021.

V. OIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT:

1. oomnul consilier, Andries Cipdan, intreaba de evolutia proieciuiuiapa sicanalizare, iar domnulpdmar raspunde ca s-
a solicitat o diferenta de suma iardupa Craciun vor termina c€ au inceput.

Fi;id epuizata problematica de la ordinea de zi va rog , daca surl Lliobleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de mnsiliersau membru aluneicombiide specialitate, sa ie supuneti plenului
consiliului local .

Nu se mai ddica in discutie aite orobleme.

CONSii,IUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINARA FUBI,ICA DIN DATA DS 23 DECEMBRIE
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Presedinetele de sedinta,

Doamnelor sidomnilor consilieri si invitati,
Fiind epuizf,lf, ordinea de zi ve muhtmesc Wttu spititul dys. de conlucrare in rusita sedintei si declar

inchise tucrttib .

Sedinta se incheie la ora 10:30.

PREgEDINTE DE gEDINTA,
Consilier local,
Vasile DURAC

Secretar general,

.4

Consilier relatii publice,
Anqa VASILAS6 hr-
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