
ROMANIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 5619 /25 iulie 2019. 

PROCES-VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara   a Consiliului local al comunei Pârscov, judetul 

Buzau , azi joi 25 iulie 2019 , incepand cu orele 16,30 in Sala de sedinte din Primaria 
comunei Pârscov. 

La sedinta participa cei 15 consilieri , primarul comunei ,domnul Mihai Daniel 
, domnul Burlacu Alexandru viceprimarul comunei Pârscov , secretarul general al 
comunei Pârscov domnul Calen Neculai  . 

Domnul Presedinte de sedinta , consilier  constata legalitatea inceperii sedintei 
si da citire ordinei de zi , anuntata de catre secretarul general al comunei Pârscov, 
jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale.  

Se solicita interventii la procesul verbal al sedintei anterioare. 
Nu sunt interventii,supus la vot este aprobat cu votul a 15 consilieri din totalul 

de 15. 
Se da citire ordinei de zi , anuntata cu  invitatie si materialele aferente  

proiectului de hotarare de catre secretarul general al comunei Pârscov, jurist Calen 
Neculai , conform prevederilor legale 
 Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:  

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2019 – inițiator 
primarul comunei Pârscov; 
2.Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului local 
Parscov nr.17/27.05.2010 privind darea in administrare Consiliului 
judetean Buzau 5000 mp teren Parscov pentru amplasare statie de 
transfer deseuri – initiator primarul comunei Parscov. 

           3.Diverse 
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 15 voturi pentru din totalul de 15 

consilieri. 
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

   1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2019  – initiator 
Primarul comunei Pârscov 

     Domnul  Presedinte de sedinta consilier Simion  da cuvantul domnului Primar 
Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de hotarare susinvederat. 

      Se da cuvantul doamnei consilier Bulumete Iulica sa prezinte raportul de 
specialitate al compartimentului financiar contabil. 

Se da cuvantul domnului Calen Neculai care   prezinta avizul Comisiiilor de 
specialitate date in termenul legal. 

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
Doamna Bulumete – s-a facut rectificare intre articole si aliniate. 
 

Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 
15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 
hotararea nr.28 / 25 iulie 2019  privind rectificarea bugetului local 2019. 

 Se trece la punctul 2 . 



Proiect de hotarare privind abrogarea HCL 17/27.05.2010 
     Domnul  Presedinte de sedinta consilier Simion  da cuvantul domnului Primar 

Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de hotarare susinvederat. 
      Se da cuvantul doamnei consilier Bulumete Iulica sa prezinte raportul de 

specialitate al compartimentului financiar contabil. 
Se da cuvantul domnului Calen Neculai care   prezinta avizul Comisiiilor de 

specialitate date in termenul legal. 
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
Domnul secretar general Calen Neculai – nu s-a primit aviz de la apele romane 

si daca se va mai face mutam amplasamentul in alta zona fara influenta la vreun aviz 
– exemplu – pod CFR Parscov. 

Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat 
cu 15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea 
nr.29/ 25 iulie 2019 privind abrogarea HCL 17/27.05.2010. 

Se trece la punctul 3 Diverse. 
- Cererea d-lui Mihalcea Mircea pentru inchirierea apartament in care a 

functionat Cabinetul medical stomatologic desfiintat prin pensionarea 
medicului – aparatura este veche si s-a casat. 

- Se aproba – 15 voturi pentru – caz social evacuat din casa parinteasca gajata 
de mama la banca. 

- Se prezinta procesul verbal de control stare civila – Serviciul de stare civila 
Buzau – nu sunt problem actele fiind legal intocmite. 

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
Consilier Gheorghe Sturzu                        Secretar general , Calen Neculai 


