
ROMANIA          

JUDETUL BUZAU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL  

NR. 5043 din 05.08.2021. 

 

PROCES-VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara   a Consiliului local al comunei Pârscov, 
judetul Buzau , azi joi 05.08.2021 , 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 Alexandru Burlacu 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 hotarare privind rectificarea bugetului local 2021 – initiator 
Primarul comunei Pârscov 
2.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 2021 – 
initiator Primarul comunei Pârscov 
Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si 
referatul de aprobare.  
Se da cuvantul doamnei contabil Pana Carmen 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 
In continuare domnul presedinte de sedinta Burlacu Alexandru face 

comentarii cu privire la rectificare  
Avem notă de fundamentare privind realizarea unui film 
documentar despre comuna Pârscov, structurat pe istoria, 
geografia, personalitățile, obiectivele turistice, misiune de 
dezvoltare a comunei.  
Este vorba de un film pe care îl va face domnul comandor Nicoară, 
cu o echipă cu care a făcut și promovarea municipiului Buzău, 
împreună cu dl profesor de istorie Scoroșanu, a luat la pas toată 



comuna și va face o prezentare pe care o veți vedea. Prin această 
promovare se pot obține foarte mulți bani europeni în interesul 
comunei, a UAT comuna Pârscov, dar trebuie făcută.  
Dl consilier Simion intervine și întreabă cine anume va realiza 
această promovare și cine va participa, din partea primăriei, la 
aceasta.  
Dl secretar Calen îi răspunde că promovarea va fi făcută  de dl 
Nicoară împreună cu echipa sa, din partea comunei participând 
profesorul de istorie al localității, dl. Scoroșanu, care cunoaște 
toponimia comunei Pârscov cel mai bine.  
Domnul consilier Popescu sugerează că, dat fiind faptul că domnul 
Nicoară este un „fiu al comunei”, el nu ar trebui să perceapă nici 
un onorariu pentru acest proiect, dl secretar Calen subliniind faptul 
că dl Nicoară nu ia nici un ban pentru activitatea depusă, 
contravaloarea proiectului reprezentând onorarii le echipei de 
filmare, montaj, editare, etc.  
În continuare, cuvântul este luat de dl președinte Burlacu 
Alexandru care continuă prezentarea documentației incluse pe 
ordinea de zi, aceasta reprezentând un proces verbal al unei 
situații de lucrări din comună (execuție punte pietona lă Lunca 
Frumoasă), menționând că documentele „sunt pregătite, dar nu 
sunt gata, urmează să vină nea Sandu să le facă. De această 
situație de lucruri spune că este tot dinainte, tot veche”. 
Dl secretar precizează că „pentru a ne putea închide cu lucrarea 
ne trebuie banii să achităm restul, e o sumă infimă, 12.800 de lei, 
ca să se închidă pe cele două tronsoane realizate. Investiția a fost 
licitată pe trei tronsoane, nu s -a executat pe trei tronsoane, s-a 
executat pe două tronsoane și s -a plătit contravaloarea din deviz 
pe două tronsoane. Cel de-al treilea tronson nu s-a plătit, se va 
plăti dacă se va mai face, respectiv dacă inginerul Bălănescu va 
aprecia că se va mai impune și construcția celui de -al treilea 
tronson licitat.  
La nelămuririle domnului consil ier Simion, dl secretar Calen vine 
cu precizări: „Această punte este începută din mandatul vechi, 
trebuia terminată de atunci, nu s -a făcut procesul verbal de 
recepție finală. Cu aceste sume incluse în documentație trebuie să 
ne închidem pe valoarea totală .  
Pentru lămurirea tuturor aspectelor, în discuție a intervenit și 
domnul primar, Daniel Mihai, care explică: „Puntea a fost realizată 
pe stare de urgență, Constructorul a transmis o anumită sumă. S -
au făcut niște lucrări. Când s -a terminat lucrarea s-a spus „face o 
sumă de…”. După aceea s-au mai făcut chestii de detaliu, gen 
„șufă punte, etc”, care au costat alte mici sume. Aceasta este 
diferența de bani, e aceeași sumă de atunci, acum se face recepția 
lucrării. Puntea este funcțională, proiectul a fost a tunci pe trei 
picioare și ulterior s-a constatat că sunt suficiente două picioare. 
Două tronsoane s-au făcut, două tronsoane s -au plătit, nu s-a 



plătit pentru trei tronsoane. Proiectul a fost cu trei tronsoane, dar 
s-a făcut cu două tronsoane”.  
Domnul Bur lacu intervine în discuție și confirmă: „proiectul e cu 
trei picioare, dar s-a făcut cu două, constructorul a zis că e 
suficient. Deci, la punte nu avem recepție finală, urmează”.  
În continuare, președintele de ședință dă citire următorului 
document înscr is în lista aferentă rectificării bugetare: „Proces 
verbal nr., din…, privind refacere infrastructură rutieră afectată de 
calamități, pod peste pârâul Bălăneasa și podeț din tuburi peste 
pârâul Sărățel”. 
Dl secretar al UAT Pârscov, Nicolae Calen, precizează: „Nu avem 
niciunul nici o vină pentru că astea trebuiau făcute în iunie -iulie 
anul trecut și terminate. Am intrat în campania electorală și am 
rămas așa. Noi trebuie să le terminăm acum”. 
Președintele ședinței, Burlacu Alexandru, precizează că în acest 
caz există o diferență de 37.000 lei, informându - i pe consilieri că 
„ la fel, s-a comunicat că nu există un aviz, dar urmează să fie 
luat”.  
Dl secretar Calen precizează: „Deci când s-a dat procesul verbal 
de recepție finală s-a constatat că acesta nu are toate 
componentele, el urmează să fie controlat de către Inspectoratul 
de Stat în Construcții. Noi trebuie să îl transmitem. Sunt pregătite 
toate hârtiile. Lucrarea este realizată și închisă, nu există recepția 
finală. Din comisia de recepție actuală fac parte Neagu Gheorghe, 
Calen Neculai, Capotă Mihai, Duță Dumitru, Bolocan Claudiu. Din 
comisia veche de recepție a lucrării au făcut parte Burlacu 
Alexandru, Calen Neculai, Capotă Mihai, Duță Dumitru,Mihalcea 
Mircea. Recepția finală trebuia făcută din iulie anul trecut. Nu sunt 
eu de vină că nu s-a făcut, dar o să vină Curtea de Conturi să ne 
întrebe cât o mai amânăm. Și pe vechi, și pe nou, că dai cu 
subsemnatul, nu contează că ai fost și nu mai ești ”. 
Președintele de ședință,  Burlacu Alexandru întreabă: „Este în 
regulă noi să plătim toată lucrarea fără să avem recepția finală la 
ea?” 
Dl Secretar Calen îi răspune: „Domnul Burlacu, dacă eu nu am 
suma totală să mă închid, eu nu pot să fac recepția finală ”.  
Dl Burlacu: „Nu mi-ați răspuns, este în regulă sau nu?” 
Dl. Calen: „Este! Facem recepția finală, vedem ce se întâmplă și 
plătim diferența”.  
Dl Burlacu: „Nu putem să aprobăm sumele după ce vedem 
recepția?” 
Calen: „Faceți ce vreți!” 
Consilier Simion Gheorghe: „Nu, nu se poate! Se face recepția 
finală, după care lucrarea e în garanție. Orice se întâmplă în 
perioada de garanție, se repară pe cheltuiala constructorului ”   
În continuare, dl Burlacu Alexandru trece la următorul document 
atașat rectificării bugetare, „Notă de fundamentare întocmită de 



viceprimarul comunei Pârscov privind necesitatea execuției 
împrejmuire teren fotbal. Ce ne puteți spune?” 
Dl viceprimar Neagu Gheorghe precizează: „Pe 5 septembrie 
începe campionatul. Ăștia ne-au pus în vedere să se desfășoare în 
condiții legale. Să împrejmuim terenul și să reparăm vestiarele ce 
au fost odată făcute și care acum trebuie renovate. Le facem cu 
fonduri de la primărie, dar cu muncă cu oameni de la 416. Am 
convocat și fotbaliștii, trebuie să le facem, ne trebuie câteva 
materiale, avem un deviz la prețurile de mijloc la materialele de 
construcții”.  
Burlacu Alexandru: „Ultima ar fi sume de achitat podeț poliție 
traversare. Aici nu avem nici autorizație, nici nimic ”.  
Calen Nicolae: „Sunt la primărie, am uitat să le aduc la ședință . 
Lucrarea o știți, e făcută, mai trebuie asfaltată ”.  
Neagu Gheorghe: „Se asfaltează în momentul în care încep să 
asfalteze în jurul terenului de sport de la școală. Vine cu tot și 
termină și lucrarea”.  
Calen Neculai: „Cu cât mai târziu, cu atât mai bine , că se bate 
pământul ca lumea”.  
Burlacu Alexandru: „Această rectificare, din ce văd eu, se face de 
la spațiile de vânzare de la produsele agroalimentare și 
industriale. Deci banii se iau de la piață, aproape un miliard, nu? 
Alte întrebări? Supun la vot rectificarea. Cine este pentru? ”  
Supus la vot, proiectul hotărârii, are două voturi împotrivă (Burlacu 
Alexandru), două abțineri (Popescu Ion, Ionel Stuparu), 11 voturi 
pentru.  
La capitolul „Diverse” s-a luat în discuție cotizația, în valoare de 
2000 de lei/anual, pe care trebuie să o achite UAT Pârscov către 
asociația Ținutul Buzăului, din care este parte.  
Președinte Burlacu Alexandru: „Aici nu avem ce comenta, că e în 
regulă. La punctul 2, proces verbal stare civilă în urma controlului. 
Toate sunt în regulă, nu sunt sancțiuni, este ok”. 

Domnul Presedinte de sedinta face precizarea ca nu s-au 
prezentat documentele solicitate la comisia de cultura.  

Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost 
aprobat cu     15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , 
prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr. 17 /05.08.2021 privind 
rectificarea bugetului local 2021. 

Se trece la punctul 2 Diverse. 
S-a luat în discuție cotizația, în valoare de 2000 de lei/anual, pe 
care trebuie să o achite UAT Pârscov către asociația Ținutul 
Buzăului, din care este parte.  
Președinte Burlacu Alexandru: „Aici nu avem ce comenta, că e în 
regulă. La punctul 2, proces verbal stare civilă în urma controlului. 
Toate sunt în regulă, nu sunt sancțiuni, este ok”. 

 In continuare se supun la vot pentru  aprobare cererea d -lui 
Gheorghe Nicolae pentru scutirea de taxe si impozite in anul 2021 



ca urmare incendiului care i-a distrus casa in primavera anului 
2020 , precum si scutirea in anul 2021 a domnului Jelesteanu 
Petre caruia i-a fost distrusa toata gospodaria de incendiul din 
aceasta vara. 
 Nu exista interventii.  
 Supusa la vot propunerea a fost aprobata cu 15 pentru din 
total 15.Se va face adresa la serviciul taxe si impozite pentru 
scutire in anul 2021. 

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

        

Consilier   Alexandru Burlacu                    Secretar general, 

                                                                                                      

                                                                                                      Calen Neculai 
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