
ROMANIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 6842 /26 septembrie 2019. 

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

judetul Buzau , azi joi 26 septembrie 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 Gheorghe Sturzu 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 reorganizarea aparatului de specialitate al 
primarului comunei Parscov si din afara aparatului de specialitate a 
numarului de posturi , organigramei , statului de functii – 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.  35 / 26 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului local 2019. 

 Se trece la punctul 2 . 



2 .Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al 
primarului comunei Parscov si din afara aparatului de specialitate a numarului de 
posturi , organigramei , statului de functii. 

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

      Se da cuvantul domnului secretar Calen Neculai sa prezinte raportul de 
specialitate al compartimentului resurse umane. 

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 – dupa cum ati observat s-au 

transformat doua posturi la resurse umane si la agricol avand in vedere ca desfasoara 
activitate de putere publica prin atributiuni. S-au promovat prin reincadrare toti 
functionarii publici care au vechimea necesara pentru promovare in grad si rapoarte 
de evaluare cu foarte bine 

Funtia de secretar UAT comuna se transforma in secretar general UAT comuna 
care devine o functie publica de conducere specifica. 

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.36/26.09.2019 privind reorganizarea ,reâncadrarea personalului aparatului de 
specialitate al primarului comunei Parscov si din afara aparatului de specialitate a 
numarului de posturi , organigramei , statului de functii . 

Se trece la punctul 3 Diverse. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
Consilier Gheorghe Sturzu                        Secretar general , Calen Neculai 


