
ROMANIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR.3746 din 03.06.2021. 

 
PROCES-VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara   a Consiliului local al comunei Pârscov, judetul 
Buzau , azi joi 03.06.2021 , incepand cu orele 16,00, in Sala Caminului cultural 
Vasile Voiculescu al comunei Pârscov. 

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

Domnul  Presedinte de sedinta , consilier Neagu Gheorghe 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 material de catre secretarul 

general al comunei Parscov, jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale. 
1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului  „Sistem 

informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de 
către Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia – initiator 
primarul comunei Pârscov  

2. Proiect de hotarare privind propuneri pentru programul de transport local 
judetean si amplasarea statiilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale 
comuna Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

3. Diverse. 
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 2021 – inițiator 

primarul comunei Pârscov. 
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: 
Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului  „Sistem 

informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către 
Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia – initiator 
primarul comunei Pârscov 

Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare 
si proiectul de hotarare. 

Se da cuvantul domnului secretar general Calen Neculai sa prezinte raportul de 
specialitate. 

Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele 
Comisiilor de specialitate si avizul de legalitate. 

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 



Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu     
voturi pentru ,     abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 
hotararea nr.12/03.06.2021 privind punerea la dispozitia proiectului  „Sistem 
informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către 
Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Proiect de hotarare privind propuneri pentru programul de transport local 

judetean si amplasarea statiilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale comuna 
Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare 
si proiectul de hotarare. 

Se da cuvantul domnului secretar general Calen Neculai  sa prezinte raportul 
de specialitate. 

Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele 
Comisiilor de specialitate si avizul de legalitate. 

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu     

voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 
hotararea nr. 13/ 03.06.2021 privind propuneri pentru programul de transport local 
judetean si amplasarea statiilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale comuna 
Pârscov 

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi – Diverse : 
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2021 – initiator primarul 

comunei Pârscov 
Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare 

si proiectul de hotarare. 
Se da cuvantul doamnei contabil Iulica Bulumete sa prezinte raportul de 

specialitate. 
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele 

Comisiilor de specialitate si avizul de legalitate. 
Se trece la discutii pe marginea materialului prezenta 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu     

voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 
hotararea nr.14 / 03.06.2021 privind rectificarea bugetului local 2021. 

In continuare se pun intrebari cu privire la autospeciala de pompieri. 
 Domnul Primar - Vom incerca sa accesam fonduri europene pentru un atv psi. 
ISU Buzau ne-a facut propunerea infiintarii pe fonduri europene a unei garzi de 

pompieri si SMURD la Pârscov. Maine ma duc la semnez protocolul si punem teren 
la dispozitie in targul comunal unde avem carte funciara si este domeniu public. 

Domnul Popescu Ion – ce se intampla cu lucrarea Electrica de la gara. 
Domnul Viceprimar – este lucrare in desfasurare , mareste puterea este 

benefica noua si locuitorilor , urmeaza ca firma sa aduca la starea initiala drumulk si 
trotuarul. 

In continuare se solicita propuneri pentru Presedinte de sedinta pe urmatoarele 
trei luni.pune 



Domnul Sturzu Gheorghe propune pe domnul Burlacu Alexandru.Nemaifiind 
nici o propunere susupua la vot este aprobata cu 14 pentru și 1 abtinere Burlacu 
Alexandru. 

Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 

       Consilier    Gheorghe Neagu                   Calen Neculai 


