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lncheiat astazi2S octombrie 202,|,

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

ooamnelor si domnilor consilieri,

Ati fost convocati in sedinte extraordinara prin Dispozitia nr.20l din 25 octombrie 202t a primarului comunei.
Din consultarea condicii de prezenta rezu lte ca din cei 1 3 consilieri ce compun consiliul local su nl prezenti 1 1

consiliei , 2 lipsesc molivat, care participa la lucrarile sedintei consiliului local, astfel se constaE ce este intrunit cvorumul
prevezd de lege, necesar penlru aprobarea prciectelor de hoterari prevazute la ordinea de zia sedintei .

Rog pe d.l pdmar ROSU SORIN, cain conformitate cu prevederile din O.U.G nr.57i201g-privind Codul administrativ
sa supun5 spre aprobare proiectulordiniide zi .

Domnilor consilieri,

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

mnsiliului local, asa cum ati luat la cunostinta din invitatja trimise de secretarul general, ve rog sa-mi permiteti se va
inl urmatoarea ordine de zirne de zr
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare
prin Programul National de lnvestitii,"Ang hel Saligny" si a
Devizului general estimative afferent investitiei,
.,CONSTRUIRE SI DEMOLARE POD SAT VLADNIC,
COfuIUNA PARINCEA. JUDETUL BACAU.''

Sor,, Rogu,
Primarul Comunei

Parincea

2. DIVERSE
Consult consiliuldaca suntsialte probleme urgente ce nu sufere amanare, bineinteles daca sunt respeciaie si

prevededle legale , privind existenta raportuluide specialitate al compartimentului de resorl al aparatului propriu si daca
comisia de specialitate s-a pronuntal asupra problemei ce se constituie in urgente.

Nu maisunt alte propuneri pentru ordinea de zi.

coNSILIUL LoCAL PARINCEA & SEDINTA EXTRAoRDINARA PUBLICA DIN DATA DE 28
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Va rog sa-mi permiteti sa va informez ca , h lucrerib sedintei parlicipa, cu drept de vot viceprimarul comunei,
contabilul , invihti din localitate - a caror partjcipare se mnsidera utiE pentru Emurirea unor aspecte puse in disculie .

Pentru buna desfesurare a luc€rilor sedintei , in conformitate cu prevederile art. 123 din 0.U.nr.57/2019 privind Codul
administartiv, presedinte de sedinta este domnul Durac Vasile - consilier local, aceasta find pdma luni de exercitare a
mandatului de presedinte de sedinti.
- lnainte de infarea la ordinea de zi primarul mmunei face o scurta informare cu privire la modulcum au fostduse la

indeplinire hotacrile adoptate in cadrul sedinteidin luna anterioara.
Presedintele de sedinta :

D.br consilieri , ve rog se trecem la ordinea de zisiil invit pe d.lon?nar pentru a continua cu punctul 1. alordiniide
zi, respectiv:

l. Proiect de hotilrare privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul National de
lnvestitii,"Anghel Saligny" si a Devizului general estimative afferent investitiei,
.'GONSTRUIRE SI DEMOLARE POD SAT VLADNIC, COMUNA PARINCEA, JUDETUL
BACAU."

Doamna consilier pe probleme de urbanism , Butnariu Corina Petonela, prezinta materialele de la acest punct al
ordinii de zi, molivand necesitatea aprobarii acestui proiect de hotarare - Proiectulde hotarare este insotit de referatul
primarului ,raportul de sp€cialitate al mmpartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor fei
comisii find favorabil proiectului in foma prezentata.

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate:

Disculii:

1. Domnul pdmar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta faptulca, podulcare se afla in fah la doamna Clara din satul Vladnic
este deteriorat si s-a luat decizia ca, mnstructia podului va fie din schelet metalic cu piatra deoarece costurile vor li mai
mici.

Nu sunt discutii suplimentare pe marginea proiectului.

Avizele celor trei comisii de specialitate sunt favorabih proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma yotului liber exprimat constat ca Proiectul de hoErare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 54 din28 octombrie 2021.

V, DIVERSE

SE FAC INSCRIERI LA CUVANT :

'l.Doamna consilier, Vasilachi lon, intreaba despre initiativa de a introduce gaze natural si in comuna Parincea avand in

vedere faptul ca, comunele Buhoci si Tamasi au documentatia inaintata.
2.Domnul Primar, Rosu Sorin, vine in completare cu remarca ca, cele doua comune au depus documentatia inc€ de

acum 3 ani iar comuna noastra este in faza de studiu.

Fiind epuizata problematica de la ordinea de zi va rog , dace sunt probleme pdvind competenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de mnsilier sau memhu al unei comisii de specialitate , se b supuneti plenului

consiliului local .

Nu se nai idica in discutie alte probleme.

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA DIN DATA DE 28
OCTOMBRIE 2O2I



Presedinetele de sedinta,

Doamnelor si domnilor consilieri si invitati,
Fiind epuiza6 ordinea de zi va mu,/xrmesc pentru spiilul dvs- de conluuarc in reusila sdintei si declat

inchise luqefle .

Sedinta se incheie la ora'10:30.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Vasile DURAC

d

Secretar general,
Mina DROGU

_d
Consilier relatii publice,

Andra VASILAS
,6
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