
ROMANIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 2749/14.05.2020. 

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

Buzau , azi joi 14 mai 2020 , incepand cu orele 16,oo in Sala Caminului cultural 
Vasile Voiculescu al 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 Dumitru Potlogea  constata legalitatea 
inceperii sedintei si va da citire ordinei de zi , anuntata de catre secretarul general al 
comunei Pârscov, jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale , dupa impartirea 
pe grupuri de 5 ale consilierilor pentru a nu se depasi numarul de maxim 8 la sedinta. 

Sedinta se desfasoara respectand ordonanta militara cu numarul maxim de 8 
persoane la adunare , sedinta desfasurandu-se in trei etape cate 5 consilieri si Primar 
Secretar , reprezentant compartiment de specialitate Primarie.  

a)Primul grup a format din consilieri : Balanescu Tudora , Boboc Florinel , 
Burlacu Alexandru , Dumitrascu Dumitru , Ene Gheorghe . 

b) Grupul b format din consilieri : Florescu Nicolae , Mihaescu Eugenia , Nica 
Petre , Posmagiu Diogene Ion , Potlogea Dumitru . 

c) Grupul  c format din consilieri : Pirjol Cornel , Serban Severina Simona , 
Simion Gheorghe , Sturzu Gheorghe , Tescaru Paulina. 

a)Primul grup a format din consilieri : Balanescu Tudora , Boboc Florinel 
, Burlacu Alexandru , Dumitrascu Dumitru , Ene Gheorghe . 

Se solicita interventii la procesul verbal al sedintei anterioare. 
Nu sunt interventii,supus la vot este aprobat. 
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 pentru grupul (a). 
          Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:  

1.Proiect de hotarare privind executia bugetului local 2019 – inițiator 
primarul comunei Pârscov; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si Programului de 
achizitii publice pe anul 2020 – initiator primarul comunei Parscov; 
3.Proiect de hotarare privind numarul de personal,statul de functii si 
organigrama aparatului de specialitate si din afara aparatului de 
specialitate al primarului comunei Parscov – initiator primarul comunei 
Parscov; 
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2020 – initiator 
primarul comunei Parscov; 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 
la care comuna Parscov 
este membru asociat – initiator primarul comunei Prascov. 



                     6.Diverse. 
Se incepe sedinta cu grupul a 

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
   1.Proiect de hotarare privind executia bugetului local 2019 – inițiator primarul 

comunei Pârscov 
     Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 
voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 
      Se trece la punctul 2 din ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si Programului de achizitii publice 

pe anul 2020 – initiator primarul comunei Parscov; 
     Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea da cuvantul 

domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 

      Se da cuvantul doamnei referent Marin Elena Adelina 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 voturi 
pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte hotararea 
in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi . 
Proiect de hotarare privind numarul de personal,statul de functii si organigrama 

aparatului de specialitate si din afara aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parscov. 

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

      Se da cuvantul doamnei consilier Mihai Margareta 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 voturi 
pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte hotararea 
in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

      Se trece la punctul 4 din ordinea de zi. 



       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2020 – initiator 
primarul comunei Parscov; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 
 Se trece la punctul 5 din ordinea de zi. 

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna Parscov este membru asociat. 

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

      Se da cuvantul domnului secretar general al comunei Parscov sa prezinte 
raportul de specialitate . 

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

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

Se trece la punctul 2 Diverse. 
Nu sunt interventii. 
 
Se trece la sedinta cu grupul  b. 

b)Se solicita interventii la procesul verbal al sedintei anterioare la primul grup 
format din consilieri : Florescu Nicolae , Mihaescu Eugenia , Nica Petre , Posmagiu 
Diogene Ion , Potlogea Dumitru . 

Nu sunt interventii se aproba. 
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

   1.Proiect de hotarare privind executia bugetului local 2019 – inițiator primarul 
comunei Pârscov 

     Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea 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. 



Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 
voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 
      Se trece la punctul 2 din ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si Programului de achizitii publice 

pe anul 2020 – initiator primarul comunei Parscov; 
     Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea da cuvantul 

domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 

      Se da cuvantul doamnei referent Marin Elena Adelina 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 voturi 
pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte hotararea 
in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi . 
Proiect de hotarare privind numarul de personal,statul de functii si organigrama 

aparatului de specialitate si din afara aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parscov. 

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

      Se da cuvantul doamnei consilier Mihai Margareta 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 voturi 
pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte hotararea 
in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

      Se trece la punctul 4 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2020 – initiator 

primarul comunei Parscov; 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 
 Se trece la punctul 5 din ordinea de zi. 



Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna Parscov este membru asociat. 

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

      Se da cuvantul domnului secretar general al comunei Parscov sa prezinte 
raportul de specialitate . 

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

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

Se trece la punctul 2 Diverse. 
Nu sunt interventii. 
 
Se trece la grupul c 
Se solicita interventii la procesul verbal al sedintei anterioare – nu sunt – se 

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

   1.Proiect de hotarare privind executia bugetului local 2019 – inițiator primarul 
comunei Pârscov 

     Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 
voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 
      Se trece la punctul 2 din ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si Programului de achizitii publice 

pe anul 2020 – initiator primarul comunei Parscov; 
     Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea da cuvantul 

domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 

      Se da cuvantul doamnei referent Marin Elena Adelina 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. 



Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 voturi 
pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte hotararea 
in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi . 
Proiect de hotarare privind numarul de personal,statul de functii si organigrama 

aparatului de specialitate si din afara aparatului de specialitate al primarului comunei 
Parscov. 

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

      Se da cuvantul doamnei consilier Mihai Margareta 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 voturi 
pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte hotararea 
in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 

      Se trece la punctul 4 din ordinea de zi. 
       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2020 – initiator 

primarul comunei Parscov; 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier  Dumitru Potlogea 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 
 Se trece la punctul 5 din ordinea de zi. 

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna Parscov este membru asociat. 

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

      Se da cuvantul domnului secretar general al comunei Parscov sa prezinte 
raportul de specialitate . 

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

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ,  - contra din totalul de 5 , prezenti 5 grup (a),urmand sa se adopte 
hotararea in functie de numarul total de voturi pe grupuri. 



Se trece la punctul 2 Diverse. 
Nu sunt interventii. 
 
Se constata ca sedinta s-a sfarsit cu prezenta consilierilor si se face bilantul pe 

fiecare hotarare in parte constatandu-se : 
     Proiectul de hotarare de la punctul 1 a fost aprobat cu 15 voturi pentru , - 

impotriva , - abtineri din total 15 consilieri , prezenti 15 la sedinta adoptanduse 
hotararea nr.17/14.05.2020 privind executia bugetului local 2020. 

     Proiectul de hotarare de la punctul 2 a fost aprobat cu 15 voturi pentru , - 
impotriva , - abtineri din total 15 consilieri , prezenti 15 la sedinta adoptanduse 
hotararea nr.18/14.05.2020 aprobarea Strategiei si Programului de achizitii publice 
pe anul 2020. 

     Proiectul de hotarare de la punctul 3 a fost aprobat cu 15 voturi pentru , - 
impotriva , - abtineri din total 15 consilieri , prezenti 15 la sedinta adoptanduse 
hotararea nr.19/14.05.2020  privind numarul de personal,statul de functii si 
organigrama aparatului de specialitate si din afara aparatului de specialitate al 
primarului comunei Parscov 

     Proiectul de hotarare de la punctul 4 a fost aprobat cu 15 voturi pentru , - 
impotriva , - abtineri din total 15 consilieri , prezenti 15 la sedinta adoptanduse 
hotararea nr.20/14.05.2020 privind rectificarea bugetului local 2020. 

    Proiectul de hotarare de la punctul 5 a fost aprobat cu 15 voturi pentru , - 
impotriva , - abtineri din total 15 consilieri , prezenti 15 la sedinta adoptanduse 
hotararea nr.21/14.05.2020  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna Parscov este membru asociat. 

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
Consilier Dumitru Potlogea                        Secretar general  
                                                                      al comunei, Calen Neculai 


