
RoMAurn
JUDETUL BACAU

GONSILIUL LOGAL AL GOMUNEI
PARINCEA

PROIEGT DE HOTARARE
PRIvIND ALEGEREA PRE$EDINTELUI DE $EDINTA aI, CONSILruLUI LOCAL AL

COMUNEI PARINCEA , JUDETUL BACAU, PENTRU SEDINTELE DIN LUNILE
iulie,august si septembrie 2021

CONSILTL LOCAL AL COMUNEI PARTNCEA . , JUDETUL BACAU, iNrnUNrr tN
$EDINTA ORDINARA

- Vizind proiectul de hotirire irrifiat de prirnarul comunei Parincea , privind alegerea
preqedintelui de qedin(i al Consiliului Local al comunei Parincea , jude{ul Bacau , pentru o
perioadl de trei luni,ca urmare a faptului ci in luna iuniea expira mandatul presedintelui
de sedinta ;

- In temeiul art.34 din R.O.F.a Consiliului Local Parincearaprobat prin HCL nr.62 din 19

decembrie 2020
- in baza art. 123 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ ocu modificlrile qi

completirile ulterioare,

HOTARA$TE:

ART. 1 Se alege preqedinte de ;edinfa a Consiliului Local al Comunei Parincea , domnul /doamna
consilier , pentru sedintele acestuia din lunile ,iulie,august si

septembrie 2021.

ART. 2 Prevederile prezentei hot[riri vor fi comunicate factorilor interesali ,de cdtre secretarul
general al comunei.

Art.3. - (1) Prezenta hotdrdre se comunice, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei , in termenul prevdzut de lege:

a) primarului comunei;
b) prefectului judelului BACAU;
c) persoanelor interesate



(2) Prezenta hotir6re se aduce la cunogtinli publicd, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului general al comunei, in termenul prevdzut de lege, prin afisarea in
locuri publice si publicarea pe pagina de internet, la adresa: www, parincea.ro

Aeeasta hotarare a fost adoptata de eatre Consiliul Loeal al cornunei Parineea in
sedinta ordinara din data de 25 iurrie zODl, eu rcspectarea prevederilor art.l$g,
alin.3,lit.a din O.fr.G. nr.57/2010 privind Codul administrativ, eu nu mrnrar dc.....
voturi pentru, ...... abtineri si voturi irnpotriva din nurnarul total de I B eonsilicri
locali in funetie si ....... eonsilieri loeali prezenti.

Adoptata in comuna Parincea la data de 25 iunie 2021.

L.S. AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
ecretar,

DROGU

Nr.3998
din 23 iunie 2021
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Nr. 3997
din 23 iunie 2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotlrffre privind alegerea preqedintelui de qedin{i pentru lunile

iulie,august si septembrie 2021.

Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ,cu modificirile gi completirile ulterioare, ca urmare a
faptului gi mandatul de presedinte de sedinta al doamnei Diana-Elena
FUIOAGA se finalizeazd in luna IUNIE , precum gi prevederile art.34 din
Regulamentul de organizare gi funcfionare a Consiliului local al comunei
Parincea , consiliul local alege dintre membrii sii, un pregedinte de
gedin[d, pentru o perioadi de ce! mult 3 luni, perioadi in care acesta va
conduce gedinfele consiliului local Si in care va semna hotdrArile
adoptate de consiliul local.

Avind in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotir6re prin
care se propune alegerea pregedintelui de gedin[5, se incadreazi in
prevederile legale.
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Nr. 3996
din 23 iunie 2021

REFERAT
privind alegerea preqedintelui de qedintl pentru lunile

iulie,august si septembrie 2021.

Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. N.5712019 privind Codul
Administrativ, ca urmare a faptului ci mandatul de presedinte de sedinta
al doamnei Diana-Elena FUIOAGA se incheie in luna iunie, precum gi
prevederile art.34 din Regulamentul de organizare gi funcfionare a
Consiliului Iocal al Gomunei Parincea, consiliul local alege dintre
membrii sii, un pregedinte de gedin[5, pentru o perioadi de cel mult 3
luni, perioadi in care acesta va conduce gedinfele consiliului local gi in
care va semna hotirdrile adoptate de consiliul local.

Avdnd in vedere cele precizate mai sus propun Consiliului local
alegerea pregedintelui de gedinf5 pentru lunile iulie,august si septembrie
2021.


