
ROMANIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PARSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR.2071/10.04.2020. 

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

Buzau , azi vineri 10.04.2020 , incepand cu orele 12,00, (in Sala de sedinte din 
Primaria comunei Parscov) .Sedinta se desfasoara telefonic. 

La sedinta participa cei 15 consilieri , primarul comunei ,domnul Mihai Daniel 
, domnul Burlacu Alexandru viceprimarul comunei Pirscov , secretarul comunei 
Parscov domnul Calen , domnul presedinte Consilier Potlogea Dumitru , respectandu-
se distanta sociala in sala 

Domnul Presedinte de sedinta , consilier Potlogea Dumitru constata legalitatea 
inceperii sedintei si incep sa se dea telefon fiecarui consilier in parte ordinea de zi 
fiind , anuntata de catre secretarul comunei Parscov, jurist Calen Neculai , conform 
prevederilor legale.  

Sedinta a fost convocata – si s-au trimis materialele in timp  legal si util , sau 
desfasurat sedintele de comisii de specialitate dandu-se avizale necesare fiecarui 
proiect de hotarare din ordinea de zi. 

1.Proiect de hotarare privind revocarea hotararii nr.7/28.02.2020 privind 
apartenenta la domeniul privat al unui teren extravila sat Parscov – 
initiator Primarul comunei Parscov; 
2.Proiect de hotarare privind revocarea hotararii nr.10/28.02.2020 
privind schimbul unor terenuri in comuna Parscov sat Parscov; 
3.Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul 
de zi Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al 
Centrului de zi Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 
2025  - initiator Primarul comunei Parscov. 
5.Diverse. 

Se incepe cu doamna consilier Balanescu Tudora. Raspunde prezent la 
telefon. Este intrebata de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca 
are interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt 
si este de acord cu acesta.Este intebata daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
acord. 

Se trece la punctul 1. 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 



avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Boboc Florinel . Raspunde prezent la telefon. 
Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are 
interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si 
este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
           Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 



avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier – viceprimar Burlacu Alexandru – prezent fizic 
in sala . Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca 
are interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt 
si este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
          Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Dumitrascu Dumitru . Raspunde prezent la 
telefon. Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca 
are interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt 
si este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 

Se trece la punctul 1. 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 



Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Ene Gheorghe . Raspunde prezent la telefon. Este 
intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are interventii 
la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si este de 
accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 



Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Florescu Nicolae. Raspunde prezent la telefon. 
Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are 
interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si 
este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
          Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza doamna consilier Mihaescu Eugenia. Raspunde prezent la telefon. 
Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are 
interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si 
este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 



Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Nica Petre . Raspunde prezent la telefon. Este 
intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are interventii 
la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si este de 
accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 



Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Posmagiu Diogene Ion . Raspunde prezent la 
telefon. Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca 
are interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt 
si este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Potlogea Dumitru  .Este prezent in sala fiind  
Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru nu are interventii la procesul verbal anterior 
publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si este de accord cu acesta.Este intebat 
daca este de accord cu ordinea de zi . Este de accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 



avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Pirjol Cornel . Raspunde prezent la telefon. Este 
intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are interventii 
la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si este de 
accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 



Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Serban Severina Simona . Raspunde prezent la 
telefon. Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca 
are interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt 
si este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Simion Gheorghe . Raspunde prezent la telefon. 
Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are 
interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si 
este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 



Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Urmeaza domnul consilier Sturzu Gheorghe . Raspunde prezent la telefon. 
Este intrebat de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are 
interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si 
este de accord cu acesta.Este intebat daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
         Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 



Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Urmeaza domnul consilier Tescaru Paulina . Raspunde prezent la telefon. 
Este intrebata de catre domnul Presedinte de sedinta Potlogea Dumitru daca are 
interventii la procesul verbal anterior publicat pe site si afisat la Primarie. Nu sunt si 
este de accord cu acesta.Este intebata daca este de accord cu ordinea de zi . Este de 
accord. 
           Se trece la punctul 1. 

Proiect de hotarare privind revocarea HCL 7/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

Se trece la punctul 2 ; 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL 10/28.02.2020. 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 

facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 3 . 

Proiect de hotarare privind aprobare procedure operationale in Centrul de zi 
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 
 Se trece la punctul 4. 

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului institutional al Centrului de zi 
Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025  - initiator Primarul 
comunei Parscov. 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Potlogea Dumitru intreaba daca are de 
facut interventii la proiect asa cum a fost prezentat in material , mentionand ca are 
avizele comisiilor de specialitate. Nu are interventii si este de acord cu acesta votand 
– pentru. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Se constata ca supus la vot proiectul de hotarare   privind aprobarea revocarii 

hotararii nr.7/10.04.2020 a fost aprobat cu 15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 
15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.12/10.04.2020  privind aprobarea 
revocarii hotararii Consiliului local nr.7/28.02.2020. 

Se constata ca supus la vot proiectul de hotarare   privind aprobarea revocarii 
hotararii nr.10/10.04.2020 a fost aprobat cu 15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 
15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.13/10.04.2020  privind aprobarea 
revocarii hotararii Consiliului local nr.10/28.02.2020. 

Se constata ca supus la vot proiectul de hotarare privind aprobare proceduri 
Centru de zi a fost aprobat cu 15 voturi pentru , - impotriva , - abtineri din totalul de 
15 prezenti 15, adoptandu-se hotararea nr.14/10.04.2020 privind aprobare proceduri 
Centru de zi Parscov. 

Se constata ca supus la vot proiectul de hotarare privind aprobare proiect 
institutional si Plan actiune 2020 – 2025  Centru de zi a fost aprobat cu 15 voturi 
pentru , - impotriva , - abtineri din totalul de 15 prezenti 15, adoptandu-se hotararea 
nr.15/10.04.2020 privind privind aprobare proiect institutional si Plan actiune 2020 
– 2025  Centru de zi. 

4.Diverse. 
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
 
                    Secretar general 
Consilier Potlogea Dumitru                   Calen Neculai 


