
ROMÂNIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 2876 din 27.04.2021. 

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

Buzau , azi marți 27.04.2021  , incepand cu orele 16,00, in Sala Căminului cultural 
Vasile Voiculescu Pârscov. 

La sedinta participa cei 15 consilieri – presedinte consilier Neagu Gheorghe, 
primarul comunei ,domnul Mihai Daniel , secretarul general al comunei Părscov 
domnul Calen Neculai  . 

Se solicita interventii la procesul verbal anterior – nu sunt - se aproba cu 15 
pentru. 

Domnul  Presedinte de sedinta , consilier Neagu Gheorghe , 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 Pârscov, jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale. Se 
suplimenteaza cu prezentarea unei informari a sistemului de apa. 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 15 voturi pentru din totalul de 15 
consilieri,prezenti. 

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 – initiator 

primarul comunei Pârscov; 
Domnul   Presedinte de sedinta consilier Neagu Gheorghe da cuvantul 

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

Se da cuvantul d-nei Bulumete Iulica sa prezinte raportul de specialitate al 
compartimentului financiar contabil privind bugetul local 2021. 

Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

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

voturi 15 pentru , - contra ; abtineri - din totalul de 15 , prezenti 15  , adoptandu-se 
hotararea nr10/29.04.2021 privind aprobarea bugetului local 2021. 

Se trece la punctul 2 Diverse. 
În continuare, președintele ședinței, domnul Gheorghe Neagu, anunță trecerea la 
punctul 2 al Ordinii de zi, „Diverse”: 
„La „Diverse” invitasem șefii serviciilor de Salubrizare și de Apă. Șeful Serviciului 
Salubrizare Pârscov s-a prezentat (dl Anton Cosmin), șeful Serviciului Apă nu a putut 
ajunge, fiind imperioasă prezența sa la Buzău, la contabilă, urmare a apariției unor 
probleme. Vechea contabilă ne-a făcut numai probleme și a trebuit să o înlocuim Și 
așa plecată, a reușit să ne facă niște probleme. Și acum încercăm să descurcăm ce a 



încurcat fosta contabilă, ne-a trimis bani în conturi diferite, în alte conturi decât 
trebuia și acum noua contabilă se chinuie să le descurce. Eventualele întrebări 
adresate șefului Serviciului Apă i le vom adresa într-o ședință ulterioară. Profităm de 
prezența domnului Anton Cosmin la această ședință pentru a afla problemele cu are 
acesta se confruntă, să îi puneți întrebări, să vă răspundă”.  

În continuare, ia cuvântul șeful Serviciului Salubritate, dl Anton, care arată că 
la nivel general, în domeniul deșeurilor, există o multitudine de probleme, nu doar la 
nivel local, ci și la nivel național: 
„Am încercat în ultima perioadă să rezolvăm una dintre marile probleme ale 
Salubrizării, și anume modalitatea de contractarea serviciilor de salubrizare, pentru 
că mulți dintre ei au refuzat contractul de salubrizare sau nu și-au făcut contract de 
salubrizare. S-au trimis notificări persoanelor care au acces la serviciul de 
Salubrizare, în luna februarie fiind notificate un număr de 138 gospodării și mai 
avem 66 pregătite, în acest moment având un număr de 946 de contracte. Nu putem 
avea o evidență clară a persoanelor din comună, întrucât mulți dintre cetățeni sunt 
plecați, dar împreună cu Primăria și Serviciul al trimis aceste notificări și consider 
că în următoarea perioadă vom putea să ajungem la absolut toți cei care au acces la 
serviciul de Salubritate (vă atrag atenția că nu vorbim despre zonele în care nu 
putem ajunge cu mașina de colectare). Toți care au acces la acest serviciu trebuie să 
plătească”.  

În continuare, domnul Anton Cosmin explică în fața membrilor Consiliului 
Local Pârscov care este modalitatea prin care se întreține serviciul de salubrizare al 
unei localități (respectiv „prin încasarea tarifelor stabilite de dvs, consilierii locali, 
sau prin taxele speciale. Cei care nu încheie contracte de salubrizare vor fi obligați 
la plata taxelor speciale dedicate salubrizării, care este mult mai mare decât tariful 
existent în acest moment”. 

De asemenea, șeful Serviciului Salubrizare a subliniat faptul că își dorește să 
discute cu respectivii consilieri locali prezenți la această ședință „prețul pe care 
cetățenii îl plătesc pentru serviciile de salubrizare oferite”, menționând că „cu toții 
știm sau am auzit că în alte localități tarifele au ajuns la cifre foarte mari”. În 
comuna Pârscov se impune majorarea tarifului pentru serviciul de salubrizare, pentru 
că nu se mai pot acoperi cheltuielile lunare, taxa de depozitare fiind în acest moment 
de 225 lei/tonă.  

Anton Cosmin i-a informat pe consilierii locali și asupra faptului că tariful 
practicat actual în comuna Pârscov, respectiv 6 lei/persoană este cel stabilit în cursul 
anului 2017, când taxa depozitării la groapa de gunoi era de doar 77 lei/tonă și nu de 
225 de lei/tonă, cât este în prezent. În plus, s-a adus în discuție și faptul că din anul 
2017 (an în care s-a stabilit ultimul preț în cadrul serviciului Salubrizare) prețul 
carburanților a crescut constant, ca și prețul licențelor ANRSC, al asigurărilor, al 
contractelor de neutralizare, ce sunt chiar duble, comparativ cu anii anteriori: „Nu 
putem să rezistăm așa, nu există posibilitatea financiară să reușim să ne susținem ca 
Serviciu”.  

Anton Cosmin: „În momentul ăsta, cantitățile de deșeuri sunt imense. Dacă 
anul trecut sau acum doi ani duceam la trei zile o mașină de gunoi la groapă, în 
momentul de față am ajuns să ducem zilnic câte o mașină. Este adevărat că, în 
comparație cu alte comune, mașina serviciului nostru nu este o mașină de o 
capacitate foarte mare”.  



La întrebarea dl. consilier Simion Gheorghe de ce nu se repară și cea de-a doua 
mașină deținută de serviciu în acest moment, șeful serviciului explică faptul că 
defecțiunea constatată la aceasta implică achiziționarea unei piese de schimb ce este 
disponibilă numai în SUA, costurile fiind destul de ridicate. În continuare, dl Anton îi 
explică domnului Simion care este scopul unei mașini de gunoi într-o localitate, 
explicând cu lux de amănunte diferențele dintre capacitățile diverselor autovehicule 
existente pe piață și productivitatea specifică acestora, evidențiind faptul că, în ciuda 
capacității mai mari de transport, cheltuielile de întreținere și transport ale unei astfel 
de mașini sunt cu mult mai mari. 

Șeful serviciului de Salubrizare le aduce la cunoștință consilierilor locali faptul 
că s-a modificat indicele de generarea deșeurilor/persoane, acesta fiind de 17-18 kg 
deșeuri menajere/2 persoane. Se arată faptul că în practică acest indice ce nu s-a atins 
niciodată, de la fața locului fiind ridicate constant peste 25 kg de deșeuri. Mai mult, 
Anton Cosmin arată că „sunt situații în care sunt găsiți zeci de saci la poartă. Nu 
avem ce face, le luăm toate deșeurile, pentru că dacă nu le luăm azi, mâine le găsim 
pe dig, aruncate. Iar nouă ne vine cu mult mai greu să le adunăm de pe dig, unde 
sunt aruncate, comparativ cu colectarea acestora din fața porților”. 

După ce a făcut referire la modificările legislative, Anton Cosmin i-a informat 
pe consilieri că una dintre metodele prin care s-ar reuși nu doar reducerea costurilor și 
a cheltuielilor, ci și diminuarea considerabilă a cantităților de deșeuri colectare și 
ulterior transportate la groapa de gunoi este colectarea selectivă.  

De asemenea, șeful Salubrizării a adus în discuție modul în care cetățenii 
comunei înțeleg să colecteze și să predea gunoiul, la fundul sacilor/pubelelor fiind 
postate materiale vegetale, materiale ce ar putea fi colectate separat: „Pentru a putea 
elimina toate aceste inconveniente, ca și pentru diminuarea cantităților de deșeuri 
colectate trebuie să reușim implementarea colectării selective, cu toate beneficiile 
aferente acesteia”. În plus, dl. Anton Cosmin i-a informat pe consilierii locali asupra 
necesității implementării cât mai rapide a prevederilor legislative în materia 
deșeurilor, cu tarifarea eșalonată (funcție de cantitatea deșeurilor rezultate), o 
evidență clară a cantității deșeurilor generate de fiecare familie, furnizarea sacilor 
special dedicați colectării selective, etc.  

Șeful salubrizării propune modificarea tarifului, aducând în discuție și o 
modalitate de calcul, în funcție de cheltuielile implicate/an, conform legislației. De 
asemenea, acesta arată necesitatea realizării colectării separate, proiect ce implică 
realizarea unor investiții, prioritară fiind achiziționarea unei prese pentru deșeurile 
reciclabile (pet și carton), situație în care se poate ajunge la încasarea unor venituri 
suplimentare.  

La întrebările suplimentare puse de dl consilier Simion, Anton Cosmin, șeful 
Salubrizării Pârscov, îi explică că toate aceste investiții nu pot fi realizate de către 
societatea pe care o reprezintă și conduce, ci de UAT Pârscov, în prezența unui studiu 
de fezabilitate, cu necesitatea realizării unei platforme pentru depozitarea deșeurilor, 
ceea ce implică identificarea unui spațiu aferent, cu mențiunea că, în acest moment 
„nu mai facem față cantităților de deșeuri generate la nivel de comună”.  

Dl Anton vine cu propunerea majorării tarifului la gunoi la valoarea de 10 
lei/persoană, menționând că este nevoie de ajutorul fiecărui consilier local pentru ca 
populația să înțeleagă că se trebuie să treacă gradual la realizarea colectării selective.  



La mențiunea unui consilier local că aceste aspecte de natură tehnică „nu ne 
interesează”, dl Anton explică că „ ba da, va interesează, pentru că este 
responsabilitatea tuturor, mi-aș dori să mă lăsați să vă explic, pentru a înțelege că 
doar împreună putem depăși aceste probleme”.  

În continuare, s-a adus în discuție eventuala soluție ce poate fi identificată în 
cazul persoanelor ce locuiesc în zone greu accesibile mașinii de gunoi, șeful 
Salubrizării evidențiind necesitatea înființării platformelor de deșeuri, îngrădite și 
închise, la care să aibă acces doar persoanele din respectivele zone (cazul Pârjolești).  

La interpelarea dl. consilier Ionuț Popescu (care a ridicat problema gunoiului 
colectat în zonele greu accesibile), dl Anton susține: „cine vrea, are acces la mașina 
de salubrizare”, dând mai multe exemple în care cetățenii au reușit să adune deșeuri 
pe care ulterior le-au transportat la drumul de acces, de unde au fost preluate de 
mașina de salubritate.  

La propunerea dl consilier Bratu de modificare/prelungire a traseului mașinii 
de gunoi, dl Anton susține că: „în momentul de față, orice prelungire a traseului 
înseamnă un minus pentru serviciu, implicând costuri diverse”.  

La explicațiile solicitate de dl consilier Simion, dl Anton îl invită să „mergem 
împreună pe teren și vorbim cu oamenii, din poartă în poartă”, evidențiind că 
„înființarea acestui nou traseu e un minus, cu deșeuri în cantitate mare, costuri de 
depozitare mare, motorina crește, ca și consum”. De asemenea, se precizează că, în 
cazul locurilor greu accesibile mașinii de gunoi, „mașina nu poate urca, nu este rea 
voință, sunt situații și lucruri care ne sunt limitate”.  

De asemenea, se aduce în discuție și „o altă problemă, care este achiziția 
coșurilor de gunoi stradale. Este foarte importantă această achiziție. Chiar și în 
perioada pandemiei, când au fost școlile închise, am remarcat personal cum copiii își 
cumpărau diverse de la magazine și nu aveau unde arunca resturile”. În plus, dl 
Anton a ținut să menționeze și o serie de probleme remarcate în ultimul timp la 
nivelul comunei, de la furtul sacilor menajeri puși în coșurile de gunoi stradale, la 
problemele ce pot fi generate de montarea unor coșuri mai mari de gunoi (aspect ce ar 
putea determina persoanele din zonele adiacente comunei – Brăești, Curcănești, etc să 
depoziteze gunoiul din gospodăriile proprii) – „orice platformă ce nu este închisă va 
constituie o invitație la depozitarea gunoiului de persoane din afara comunei, dacă e 
capacitatea mai mare, acestea le vor depune acolo”, ca și la incidentele remarcate pe 
traseu, când persoanele din proximitatea unor containere de gunoi mai mari (cazul 
spălătoriei auto de la Robești) au depozitat gunoiul personal la scurt timp de la 
golirea acestora de către lucrătorii serviciului de salubritate (aspect extras de pe 
camerele de supraveghere ale societății ce deține respectiva spălătorie auto).  

Dl Anton a adus în atenția consilierilor locali și problema resturilor vegetale, 
arătând că se impune necesitatea înființării „unei platforme pentru depozitare, 
supravegheată video, pentru că altfel ne trezim ca în situația anterior expusă. O 
platformă ce trebuie să fie un pic mai izolată, pe un teren ce aparține primăriei, să 
fie la cel puțin 500 m de cea mai apropiată gospodărie”.  

Dl secretar al UAT Pârscov, Neculai Calen, menționează în acest caz „fostul 
izlaz la capul podului, pe dig”, în discuție intervenind și dl secretar al ședinței CL, 
viceprimarul Ghe. Neagu, care arată că: „noi am avut o discuție cu Cosmin, eu și dl 
primar, în care convenisem să cumpărăm anul acesta presa de care am vorbit, o 
camionetă pentru strângerea deșeurilor de carton și plastic. Din păcate, bugetul nu 



ne-a permis, și vroiam, pe viitor, să o amplasăm aici, lângă chinezi. Avem terenul de 
fotbal. Să-l transformăm pe acesta în sediul acestei societăți și acolo să construim 
toate necesități ale lui. Suprafața este de aproape un hectar (1.25 ha – subliniază dl 
Calen). Ca suprafață e destul de mare, costurile sunt destul de mari. Trebuie clădire, 
trebuie… Și chiar vorbisem cu Cosmin să cumpărăm și un tocător pentru crengi și 
pentru alte resturi menajere (ca omul să le aducă acolo și să le tocăm) și o presă de 
făcut peleți pentru că îi mai facem încă o posibilitate de a scoate venituri. Dar asta, 
repet, dacă va fi o rectificare bugetară până la sfârșitul anului. Dacă nu, astea vor fi 
prioritățile pentru anul viitor”.   

Dl. Anton susține că: „o să fie necesar suportul fiecăruia dintre dvs. Eu sunt 
unul. Dvs, ca și consilieri, este minunat să vorbiți cu oamenii și să le explicați 
pericolul la care suntem supuși atât noi, cât și întreaga comunitate. Un pet se 
degradează în aproximativ 120 de ani, o țigară la fel. Pet-ul este reciclabil, se poare 
refolosi. În momentul de față (și nu numai în momentul de față, ci de patru ani 
încoace) eu colectez, empiric – este drept, deșeurile reciclabile separat. Aici, unde 
ținem mașinile în momentul de față, am un container al unei firme din Buzău, 
container în care echipa mea colectează separat, se fac documentele necesare că 
respectiva cantitate de deșeuri a ajuns la reciclare”.  
Ulterior, dl Anton a adus în discuție modul în care cetățenii din comună înțeleg să 
colecteze pet-urile, mulți dintre aceștia punându-le în saci separați, alături de sticle. 
Acești saci cu pet-uri și sticle sunt preluați de la porțile gospodăriilor, sunt atașați de 
mașina de salubritate, care arată uneori ca un pom de Crăciun, pe aceasta atârnând 
saci peste saci.  

A urmat o serie de discuții privind modalitatea prin care pot fi convinși 
cetățenii să treacă la colectarea selectivă, nu înțeleg și nu cred că vor să înțeleagă, dl 
Anton subliniind că „eu sunt conștient de acest aspect, ne luptăm cu niște lucruri ce 
sunt greu de acceptat. Seniorii noștri îi respectă, cu toții dar trebuie să înțeleagă și 
dânșii că nu mai putem să facem aceasta”.  

De asemenea acesta arată că își dorește să se poată rezolva investițiile 
menționate anterior de dl vice, speră ca săptămânile următoare să reușească să se 
întâlnească cu reprezentanții unei societăți comerciale pentru a face un contract 
tripartit, să vină să colecteze ei deșeurile reciclabile, dând ei sacii menajeri populației.  

Esențialul este să învețe populația să colecteze separat, recunoscând că aceste 
aspecte sunt „mai de durată. Multe lucruri durează, eu sunt de acord, așa este. Dar 
exact cum vorbim de legea bugetului, tot ceea ce înseamnă consum, zi de lucru, saci, 
etc…Nu ne putem reglementa așa, dintr-o dată, nu le putem face mâine, sunt foarte 
multe informații, este greu să le înțelegem dintr-o dată. La următoarea ședință, puteți 
veni cu propuneri. Să spuneți „uite ce m-am gândit eu…hai să facem așa”…și vedem 
dacă ideea respectivă poate fi implementată sau nu”.  

Arătând că este dispus să răspundă oricăror întrebări venite din partea 
consilierilor locali (aceștia neavând nici o întrebare în acest sens), se trece la 
următoarea preocupare, respectiv ce a existenței containerelor, despre care dl 
viceprimar Neagu afirmă că acestea „sunt, le avem la școală la Robești”.  

Dl Anton subliniază că „containerele selective sunt achiziționate de primărie, 
se dau contra cost. Privind colectarea selectivă, știu că necesită timp destul de mult 
anumite lucruri dar trebuie implementate. Din acest motiv vă cer ajutorul și dvs, 
pentru că este responsabilitatea noastră, a tuturor. Vă dau un exemplu, în anul 2017 



colectam 164 tone deșeuri municipale pe an, acum am ajuns la 438 tone, cu 400 mai 
mult. Prețul lunar implicat variază. Dacă în 2017 acesta era de 19 milioane de leu 
vechi lunar, acum ajungem la 110-120 mil/lună. Doar în luna martie am colectat 43 
tone deșeuri menajere. Să facem un exercițiu de imaginație ce înseamnă 300 de tone 
de deșeuri și să ne imaginăm ce făceam în absența acestora. Trebuie să facem ceva să 
schimbăm lucrurile. Oricând telefonul meu este deschis, pentru orice nemulțumire, 
nelămurire”. 

În continuarea ședinței de CL ia cuvântul președintele Ghe. Neagu, care arată 
că „primul pas vi-l spun eu, dacă ați văzut în bugetul local este să mărim prețul la 
gunoi. Deja se lucrează la documente, urmează mărirea prețului la gunoi și la apă. La 
apă ne confruntăm cu probleme mult mai mari, unde furturile sunt atât de mari încât 
reușim să recuperăm doar 20% din cantitatea de apă furnizată. O sa scoatem toate 
apometrele în afara curților. O parte din ele sunt scoase deja în afara curților. Dacă le 
scoatem afară teoretic nu mai au pe unde să fure, aia e problema”.  

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


