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

Buzau , azi joi 23.09.2021, 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 aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Parscov 2021- 2027 – initiator primarul comunei Pârscov 

2. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantrilor Consiliului local al 

comunei Pârscov în Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Vasile 

Voiculescu Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

3. Proiect de hotărâre privind deslipire carte funciara Scoala gimnaziala Vasile 
Voiculescu Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

4. Proiect de hotarare privind preluare sold salubrizare la bugetul local – initiator 

primarul comunei Pârscov 

5. Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei Pârscov 

a unei suprafete de teren aferent Basculei de 50 to. vanduta de Asociatia 11 

Mai Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

unei suprafete de teren în satul Pârscov  , constatarea apartenentei la domeniul 

privat al comunei Pârscov a unei suprefete de teren aferent constructiei SC 

Ionut Intercom SRL Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

7. Diverse 

a. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2021 – initiator 

primarul comunei Pârscov 

b. Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutive al societatii 

Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL prin introducerea unor noi 

actvitati secundare. 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobata cu 15 pentru din total 15 consilieri. 

Se trece la pun ctul 1 din ordinea de zi  

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Parscov 2021- 2027 – initiator primarul comunei Pârscov 



Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul domnului viceprimar 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     

15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , 

adoptandu-se hotararea nr.20/23.09.2021 privind aprobarea strategiei de 

dezvoltare a comunei Pârscov 2021 – 2027. 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi  

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantrilor Consiliului local al 

comunei Pârscov în Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Vasile 

Voiculescu Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul domnului viceprimar 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     

15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , 

adoptandu-se hotararea nr.21/23.09.2021 privind numirea reprezentantrilor 

Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administratie al Scolii 

gimnaziale Vasile Voiculescu Pârscov . 

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind deslipire carte funciara Scoala gimnaziala Vasile 
Voiculescu Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul domnului viceprimar 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     

15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , 

adoptandu-se hotararea nr.23/23.09.2021 privind deslipire carte funciara 

Scoala gimnaziala Vasile Voiculescu Pârscov. 

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi 

Proiect de hotarare privind preluare sold salubrizare la bugetul local – initiator 

primarul comunei Pârscov 

Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul doamnei contabil Bulumete Iulica 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     

15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 

hotararea nr.22/23.09.2021 privind preluare sold salubrizare la bugetul local 

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi 

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei Pârscov 

a unei suprafete de teren aferent Basculei de 50 to. vanduta de Asociatia 11 

Mai Pârscov – initiator primarul comunei Pârscov 

Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul domnului viceprimar 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. 

Nu sunt discutii  se trece la vot , 7 pentru , 7 impotriva si 1 abtinere . Nu se 

aproba. 

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi 

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

unei suprafete de teren în satul Pârscov  , constatarea apartenentei la domeniul privat 

al comunei Pârscov a unei suprefete de teren aferent constructiei SC Ionut Intercom 

SRL Pârscov 

Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul domnului viceprimar 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     10 

voturi pentru ,    abtineti ,  5 împotrivă din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 

hotararea nr.25/23.09.2021privind trecerea din domeniul  public al  comunei 

Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al 

comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 176 mp  situat in comuna 

Pârscov  , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr .23047 comuna 

Pârscov , nr.cadastral nr.23047; apartenenta la domeniul privat al comunei Parscov 

a suprafetei de 304 mp teren aferent constructiei din numarul cadastral susmentionat 

Se trece la punctul 7 Diverse 

a) 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 Bulumete Iulica 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     

15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 

hotararea nr.26/23.09.2021 privind rectificarea bugetului local 2021. 

Se trece la punctul b din Diverse. 

Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutive al societatii 

Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL prin introducerea unor noi actvitati 

secundare – initiator primarul comunei Pârscov. 

Se da cuvantul domnului Primar sa prezinte proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare.  

Se da cuvantul doamnei Contabil Bulumete Iulica 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     

15 voturi pentru ,    abtineti ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se 

hotararea nr.24/23.09.2021 privind modificarea actului constitutive al societatii 

Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL prin introducerea unor noi actvitati 

secundare – 
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