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RO MAX IE
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

DrsPoztTtA
nr. 130 din 14 iulie 2021

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Parincea in
sedintd ordinard lunard pentru data de 22 iulie 2021.ora 10:00.

PRIMARUL COMUNEI PARTNCEA,JUDETUL BACAU ;

Vdzdnd referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.4413 din data de
14 iulie 2021- prin care propune convocarea Consiliului localin sedintd ordinard in luna
iulie a.c.;

ln temeiul dispozitiilor
art.133,alin.1 ,art.134,alin.1 ,lit.a.,art.154,alin.(5),art.155,alin.(1),lit.b,alin.(3),lit.b gi c gi art.
196,alin.(1),lit.b din Ordonanta de Urgentd nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare,

DISPUN:
Art. 1 (1)Consiliul Local al Comunei Parincea,judetul Bacdu,se convoacd in

sedintS ordinard in ziua de joi ,22 iulie 2021,ora10:00,|a sediul Primdriei Comunei Parincea.
(2)Proiectul ordinei de zi este previzut in anexa,parte integrantd din

prezenta dispozifie.

Att.2 Sedinta se va desfasura la Primiria Comunei Parincea si va avea loc cu
respectarea strict ,a unor condilii adecvate de prevenire a r5sp6ndirii COVID-19,astfel :

. utilizarea unei s5li inc5pdtoare, care sd permitd ptstrarea distanlei intre participanti;

. dezinfeclia prealabilS a spaliului in care va avea loc gedin!a;

. aerisirea corespunzitoare a spatiului de gedin!5;

. participanlii vor purta obligatoriu m59ti de proteclie 9i minugi.
Pentru a asigura pregitirea corespunzdtoare a gedintei consiliului local

comunal din data de 22 iulie a.c. ,se stabilesc urmitoarele mdsuri :

1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucririle sedintei gi transmiterea gi/sau la distantd ,si/sau prin mijloace
electronice a materialelor previzute in proiectul ordinei de,Zi,,

Termen : 14.07.2021
Rdspunde : secretarul generat at comunei prin Compartimentul

relatii publice-comun icare.
2 ). Raportul de specialitate ,referatul de aprobare si proiectul de hotirdre pentru punctul 1-
5 al ordinei de zi vor fi Tntocmite si avizate,in funclie de atribufii gi responsabilitdti de :

Rogu Sorin ,primarul comunei
Drogu Mina-secretarul general al comunei .

Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.
Golea Elena - consilier-asistenti sociald.
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3 ).Materialele vor fi intocmite in forma finalS pdnd la data de 21 07 2021 ;

4 ).Proiectele de hotdr6re previzute la ordinea de zi vor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analizd si avizare in comisii de specialitate ,pAni la data de
21.07 .2021. ac. ,orele 14 :00 ;

5) in cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invitati de a formula gi depune
amendamente scrise asupra proiectelor de hotirAri.

Rispunde : secretarul genera! al comunei,prin compartimetul relatii
publice comunicare.
5 ).Pregitirea silii pentru desfdqurarea gedin{ei va fi asiguratS de :

Cornel-Constantin HANCU-viceprimarul comunei,
Andra VASILAq , consilier-rel. publice-comunicare,in funcfie de

atribulii gi responsabilita(i.
6 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotdrdre
prevdzute la ordinea de zi vor avea loc in ziua de 21 07.2l21,Tncepdnd cu ora 14 :00.
7 ).Comisiile vor fi ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de cStre :

Sorin Rogu - primarul comunei ,

Mina Drogu -secretar general ,

Vasile GRECU - consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.
Golea Elena - consilier-asisten(d sociald

8) Sedintele consiliului local sunt publice conform art. 138, alin. 1 din OUG nr.5712019
privind Codul Administrativ al Romaniei,cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Art. 3 Primarul si secretarul general al comunei prin compartimentele aparatului de
specialitate se vor ingriji de pregdtirea materialelor si a conditiilor pentru buna desfisurare a
gedintei consiliului local .

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

:ta :

I id SECRETARUL GEN AL COMUNEI

Mina DROG
(prenumele 9i n

,d
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ROMANTA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

ANEXA LA DTSPOZTTTA
nr. 130 din 14 iulie 2021

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al gedin{ei ordinare din data de 22 iulie 2021 ora 10:00.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

Nr.

cft,

Denum irea proiectului/problemei inscrise
pe ordinea de zi :

Inifiator :

1 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri gi cheltuieli al Comunei Parincea,aprobarea
LISTEI de investitii -actualizatd si a P.A.A.P-
actualizat ,pe anul 2021 ;

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea asocierii
Comunei Parincea cu Judelul Bacdu gi
D.G.A.S.P.C.Bacdu gi a semnirii contractului de
asociere pentru finanfarea activitSfii de protective de
tip residential a persoanei cu handicap;

Sorin Rogu,
Primarul Comu nei Parincea

3, Proiect de hotdrAre privind neasumarea
responsabilitdlii organizdrii gi derulSrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mdsurilor educative
aferente Programului pentru scoli al RomAniei Tn

perioada 2021-2023, de cdtre Consiliul Local al
Comunei Parincea,judetul Bacdu ;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

4, Proiect de hotdrdre privind aprobarea STRATEGIEI
DE DEZVOLTARE LOCALA 2021-2027 a Comunei
Parincea,jude(ul Baciu ;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

5, Proiect de hotdrdre privind aprobarea semnerii Actului
aditional nr.1 la Protocolul de colaborare incheiat intre
MMPS/MS/ME/UAT,elaborat in cadrul proiectului
,,Crearea gi implementarea serviciilor comunitare
integrate pentru combaterea sdrdciei gi excluziunii
sociale" cod SMIS 2014+:122607, finanlat din Fondul
Social European prin Programul Opera(ional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritari 4 - lncluziunea
sociald si combaterea sdrdciei ;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

6 DIVERSE

kh
n u tlre'[.,e )

L.S, :tB; SECRETARUL

Mina DROGU
(prenumele gi

COMUNEI




