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N,TIIsrrTA,
gedin[ei ordinare din 22iulie 2021

a Consiliului LocalalComunei Parincea, Judefut Baciu

Din numarul total de /3 consilieri sunt prezenli 12, gedinla fiind legal constituiti. in cadrul sedintei
au fost adoptate urmitoarele hotirAri:

HOTARARI NR.
CONSILIERI
PREZENTI

NR.
VOTURI
PENTRU

Hotdrdrea nr.22 din 2 iulie 2021- privind rectificarea bugetului de
venituri gi cheltuieli al Comunei Parincea,aprobarea LISTEI de investitii
-actualizati qi a P.A.A.P-actualizat ,pe anul 2021 ;

,IL ,/ o
Hotdrdrea nr. 23 din 22 iulie 2021- privind aprobarea asocierii Comunei
Parincea cu Jude(ul Bacdu si D.G.A.S.P.C.Bacdu gi a semndrii
contractului de asociere pentru finanfarea activitdfii de protective de tip
residential a persoanei cu handicap;

/2 IL
Hotdrdrea nr. 24 din 22 iulie 2021- privind neasumarea responsabilitalii
organizirii gi deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative
aferente Programului pentru scoli al Romdniei in perioada2021-2023,
de cdtre Consiliul Local al Comunei Parincea,judetul Bacdu ;

/2 ,l I
HotdrArea nr. 25 din 22 iulie 2021- privind aprobarea STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOC ALA2021-2027a Comunei Parincea,judetut Bacdu ; /2 IL
HotdrArea nr.26 din 22 iulie 2021- privind aprobarea semndrii Actului
aditional nr.1 la Protocolul de colaborare incheiat intre
MMPS/MS/ME/UAT ,elaborat in cadrul proiectului ,,Crearea si
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea
sdrdciei gi excluziunii sociale" cod SMIS 2014+:122607, finanlat din
Fondul Social European prin Programul Operalional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritard 4 - lncluziunea sociald gi combaterea sdrdciei ;

/2 /2
Hotdrdrea nr.27 din 22 iulie 2021- privind primirea UAT Beresti Bistrita
in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara
Bacau-ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia ;

l2 /t,
conformitate cu dispozitiile art.rrmitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr

publicS, minuta se va afisa la sediul Primiriei
5212003 privind transparenla decizionali in
Comunei Parincea qi se va publica pe site-ul
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