ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL
NR. 1085 / 18.02.2021 .
PROCES-VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Pârscov, judetul
Buzau , azi joi 18.02.2021 , 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 .
Doamna Presedinte de sedinta , consilier Antofi Adi – Elena 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 reteaua unitatilor scolare in comuna
Parscov in anul scolar 2021 – 2022 – initiator Primarul comunei Parscov
;
2. Proiect de hotarare privind Planului de actiuni in anul 2021 cu
beneficiarii Legii 416/2001 – initiator Primarul comunei Parscov ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii societatii civile
particulare Asociatia Sportiva Rapid Parscov in cadrul UAT comuna
Parscov – initiator Primarul comunei Parscov.
4. Diverse.
Proiect de hotarare privind investitia statie de clorinare cu dozare
automata a clorului gazos – initiator Primarul comunei Parscov ;
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 denumirea unitatilor scolare in comuna Parscov
in anul scolar 2021 – 2022 – initiator Primarul comunei Parscov
Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare
si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului 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. 2/18.02.2021 privind reteaua unitatilor scolare in
comuna Parscov in anul scolar 2021 – 2022.

Proiect de hotarare privind Planului de actiuni in anul 2021 cu beneficiarii
Legii 416/2001
Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare
si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului 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.3/18.02.2021 privind Planului de actiuni in anul 2021 cu beneficiarii
Legii 416/2001
3. Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii societatii civile particulare
Asociatia Sportiva Rapid Parscov in cadrul UAT comuna Parscov – initiator Primarul
comunei Parscov.
Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare
si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului 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 , abtineri , - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se
hotararea nr.4/18.02.2021 privind aprobarea functionarii societatii civile particulare
Asociatia Sportiva Rapid Parscov in cadrul UAT comuna Parscov
4. Se trece la punctul Diverse.
Proiect de hotarare privind investitia statie de clorinare cu dozare automata a
clorului gazos – initiator Primarul comunei Parscov
Se da cuvantul domnului primar Daniel Mihai sa prezinte raportul de aprobare
si proiectul de hotarare.
Se da cuvantul domnului 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 , abtineri , - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se
hotararea nr.5/18.02.2021privind investitia statie de clorinare cu dozare automata a
clorului gazos – pentru sistemul de alimentare cu apa al comunei Parscov.
În continuare, la capitolul „Diverse”, domnul consilier Ion Posmagiu a ridicat
problema colectării mai eficiente a gunoiului în câteva zone mai greu accesibile din
comuna Pârscov, aspect ce urmează să fie analizat de către conducerea UAT Pârscov,
fiind programate (în perioada următoare) mai multe întâlniri și discuții pe această
temă.
De asemenea, domnul consilier a subliniat necesitatea colectării gunoiului întrun ritm mai eficient, evidențiind faptul că se impune ca activitatea de colectare să se
realizeze cu ambele mașini ale Serviciului Salubritate din cadrul UAT Pârscov.

Același subiect (respectiv cel al colectării gunoiului) a fost abordat și de către
domnul consilier Sturzu Gheorghe, care a evidențiat câteva disfuncționalități sesizate
personal în comună. Primarul comunei Pârscov, domnul Mihai Daniel, a precizat că
parte dintre aceste probleme au fost între timp rezolvate, ținând să evidențieze că în
perioada următoare se vor intensifica acțiunile angajaților din cadrul Serviciului
Salubritate al UAT Pârscov, aflat sub conducerea dl. Anton Cosmin.
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Presedintele sedintei,
Intocmit,
Consilier Antofi Adi-Elena
Calen Neculai

