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lncheiat adazi 25 mai m21,

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

Doamnelor si domnilor consilieri,

Ati fost convocati in sedinE ordinara prin Dispozitia nr.l05 din 19 mai 2o2l a primarului comunei.
Din mnsultarea condicii de prezent i rezulte cA din cei 12 consiliei ce compun consiliul local sunt prezenti 12

mnsilieri ,care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfelse constate ce esle intrunit cvorumul prevazutde lege ,

necesar pentru aprobarea proiectelor de hot5rari prevezute la ordinea de zi a sedintei .

Rog pe d.l pdmar RoSU SoRlN, ca in conformitate cu prevededle din O.U.G nr.57/201g-privind Codul administrativ
se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi .

Domnilor consilieri,

Avand in vedere problemele survenile la nivelul comunei de la sedinta anterioara si propuse de dvs. pentru analiza,
mnsiliului local, asa cum ati luat la cunostinte din invitatia trimise de secretarul general precum si din analiza tuluror
materialelor puse la dispoztia comisiilor de specialitate in cadrul sedintelor pe comisiidin data de 25.05.2021, ve rog se-
mi p€rnitet sa ve prezint urmetoarea ordine de zi :

Nr.
oL

Den umirca problemei insci se
peo inea dezi: Irritiator'

0.
2_

1. Proiect de hotdrare privind hotarare privind aprobarea
contului de executie bugetara pe trimestrul12021 al
Comunei Parincea.iudetul Bacdu:

Sorin Rogu ,
PrimarulComunei

Parincea
2. Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor de reprezentare

a reprezentantului legal al Unitetii Administrativ-Teritoriale
Comuna Parincea in Adunarea Generale a A4ionarilor a
S.C. Compania Regionali de Apd Bacau S.A., la care
Comuna Parincea este actionar qi in AGA Asociatiei de
Dezvollare lntercomunitara Bacau;

Sorin Rogu ,
Primarul Comunei

Parincea

3. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a
dreptului legal de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ
GRID SA, asupra terenului in suprafata totala de 51mp, ce

Sorrn Ro9{, ,
Primarul Comunei

Parincea
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apartine domeniului public al Comunei Parincea, iin vederea
executarii lucrarii " "lnlarire Retea intre stalpii 25-28 circuit I

din LEA 0,4 kV PTA 3localitatea Parincea, judetul Bacau"
4 Proiect de hotdrare privind incetarea de drept a mandatului

de consilier local al doamnei Angelica SPANU.inainte de
expirarea duratei normale a mandatului,ca urmare a demisiei
si vacantarea locului de consilier local in Consiliul Local al
Comunei Parincea,iudelul Baceu.

Soni, Rogu ,
Prim.rul Comunei

Parincea

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

prevederile legale , privind existenta raportului de sp€cialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu si dace
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgente.

Nu maisunt alle propuneri pentru ordinea de zi.
Ve rog se-mi pemiteti sa va informez ce , h lucririb sedinlei participa, cu drepl de vot viceprimarul comunei,

contabilul , invitati din localitate - a caror participare se consider6 utile peatru lamurhea unor aspecte puse in discutie .

Pentru buna desfesurare a lucrarilor sedinlei , in conformilate cu prevederile art. 123 din O.LJ.nr.57/2019
privind Codul administartiv, presedinte de sedinta este doamna Fuioaga DianaElena - consilier local, aceasta liind prima
luni consecutiv, de exercitare a mandatuluide presedinte de sedinte.

lnvit secretarul general se prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia
consilierilor in cadrul sedintelor pe comisii din data de 24 nai 2021 ,cat si pana la inceperea sedintei de astazi .

Secreiarul general, dupe ce prezinle procesul verbal , intreabe dac5 sunt observatii la continutul acestuia.
Nu sunt observatii, d'na secretar supune la vot pmcesulvedal , asa cum a fost prezenlat :

- cine este pentru ?-unanimitate .

- lnainte de intrarea la ordinea de zi primarul comunei fac€ o scurta informare cu pdvire la modul cum au fosl duse la
indeplinire hotararile adoptate in cadrul sedintei din luna anterioara .

Pr6edintEle de sedinla :

D.lor mnsilieri , va rog sa fecem la ordinea de zisiilinvit pe d.l onlz,ar Dentru a continua cu punctul 1. alordiniide
zi,respectivl

l. Proiect de hotirare privind hotArere privind aprobarea contului de executie bugetare pe
trimestrul l- 2021 al Comunei Parinceajudetul Bacau;

Domnul contabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, molivand 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 materialelor prezentate:

Discutii:

Nu sunt 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 primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln utma votului liber exprimat comtat ca Proieclul de hoErare a tost aprobai cu unanimitate de votuti.
S.a adoptat hotararea n r. 12 dh 25 mai 2021

Trecem la punctul doi al ordinii de zi :

ll. Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al
Uniultii Administrativ-Toritoriale Comuna Parincea in Adunarea Generald a Actionarilor a
S.C. Compania RegionaE de Ape Baciu S.A., la care Comuna Parincea este actionar 9i in
AGA Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard Baciu;
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Doamna viceprimar, Fuioaga Diana-Elena, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand
necesitatea aprobadi acestua prciect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,rapo(ul de
specialitale al compartimentului precum side avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii find favorabil
proiectului in forma prezentata.

Se trece la dezbaterea matedalelor prezentate:

Discutii

Nu sunt discutiisuplimenlare pe marginea proiectului.

Avizele celor treicomisiide specialitate suntfavorabile proiectuluide hotarare.

Se supune la vot proiectulde hotarare ,in forma prezentata de primarsicu propunerile aprobate de consiliullocal
ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hoterare a fo3t aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 13 din 25 mai 2021.

Trecem la punctul lrei al ordinii de zi :

lll. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal deuzsi servitute in
favoarea SC DELGAZ GRID SA, asupra terenului in suprafata totala de 5l mp, ce apartine
domeniului public al Comunei Parincea, in vederea executarii lucrarii " "lntarire Retea intre
stalpii 25-28 circuit I din LEA 0,4 kV PTA 3 localitatea Parincea, judetul Bacau"

oomnul primar ,Rosu Sorin prezinta materialele de la acest puncl al ordinii de zi, molivand necesitatea aprobaii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul pdmarului ,raportul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in foma
prezentata.

Se trece la dezbaterea malerialelor prezentatei

Discutii:
Nu mai sunt si alte discutii suplimentare pe marginea proiectului prezentat

Avizele celor trei comisii de specialitate sunl favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot pmiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votuhi liber exprimat const ce Proiectul de hotarere a Iost aprobal cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat holararea nr.'14 din 25 mai 2021.

Trecem la punclul patru al ordinii de zi :

lV. Proiect de-hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei
Angelica SPANU ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului,ca urmare a demisiei gi
vacantarea locului de consilier localin Consiliul Local al Comunei Parincea,ludetul Baceu.

Domnul primar,Rosu Sorin prezinta materialele de la acest punct al ordiniide zi, motjvand necesitatea apmbarii
acestui proiect de hotarare - Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al

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

Se trece la dezbaterea materialelor prezentale:

Discutii:

l.Domnulpdmar, Rosu Sorin, remarca faptulca, domnisoara Spanu Angelica si-a datdemisia din funclia de consilier
localdeoarece a ocupat un post de mediator sanitar la primarie.

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 pmiectulde hotarare ,in forna prezentata de primarsicu propuneile aprobate de consiliullocal
ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hotiirare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
$a adoplat hoiararoa nr.15 din 25 mai 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi :
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V. DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT :

l.Domnul consilier, Andries Cipian, intreaba daca se poate achizitiona un autogreder peniru a nivela balastrulde pe
drumurile comunale, la care domnul pdmar raspunde ca, cu autogrederul se niveleaza inainte de a pune balastrul pentru

a uniformiza drumul, iar in momentul de fata nu avem prevazut in buget o asemenea achizitie daI ne vom ocupa de acest
lucru pe viilor.

2.Domnul primar, Rosu Sorin, face cunoscut faptul ca doreste construirea unui parc in centrul comunei pe terenul care in
present apartine d.lui Avram Dan si ca exista posibilitatea schimbului acestui teren cu terenul din locatia foslului lerg
unde esle amenajata scena.
2. Doamna consilier, Dobranis Elena, intreaba daca cenful de vaccinare are activitate, la care d.l primar raspunde ca
centrul de vaccinare este deschis de la orele 14.00 la orele 20.00 in fiecare zi si sunt persoane care se vaccineaza.

Fiind epuizata problematica de la ordinea de zi ve rog , daca sunt probleme privind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , sa b supuneti plenului
consiliului local .

Nu se mai ridica in discutie alle probleme.

Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor mnsilieri si invitati,
Fiind epuia6 oldinea de zi ve multumesc pontru spiilul dvs. de conlucrare in rcusila sdintei si declat

inchise lucradle . - 'rtfl ;,t
Sedinta se incheie

PRE9EDINTE DE $EDINTA,
Consilier local,

Fuioaga Diana Elena

6

Secre

,

Mina

.6

Consilier relatii publice,
Andra VASILAS
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