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ANUN
Nr. 5787 dtn 17.09.2021

referitor Ia elaborarea unui proiect de hotirAre privind alegerea presedinteluide sedinta al

consiliului Iocal al Comunei Parincea, judetul Bacau, pentru sedintele din lunile octombrie-

noiembrie-decembrie 202t.

Primarul Comunei Parincea anuntd elaborarea unui proiect de hotirdre privind alegerea

presedintelui de sedinta al consiliului local al Comunei Parincea, judetul Bacau, pentru

sed intele d i n lu n ile octombrie-noiem brie-decem brie 2021

Anun[ul cuprinde:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, in calitatea sa de iniliator, calitate acordatd
de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgentd nr.5712019 privind Codul administrativ,cu
modificdrile gi completdrile u lterioare.

b) raportul compartimentului de resort privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al

Comunei Parincea, judetul Bacau, pentru sedintele din lunile octombrie-noiembrie-decembrie

2021.

c) proiectul de hotdrAre privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al Comunei

Parincea, judetul Bacau, pentru sedintele din lunile actombrie-noiembrie-decembrie 2021.

d) termenul limitd, locul gi modalitatea in care cei interesa[i pot trimite in scris propuneri, sugestii,
)

opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrAre:

d.1. termenul limitd: 22.09.2021, ora 16:00;
d.2. locul: Primiria Comunei Parincea;
d.3. modalitatea:

d.3. 1 . e-mail: office@parincea. ro;
d.3.2. pe suport de hArtie sau pe suport magnetic la registratura generald a Primdriei

Comunei Parincea ;

d.3.3. persoana responsabild pentru relafia cu societatea civilS, care si primeasci
propunerile, sugestiile 9i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotdrAre
propus este doamna, Andra yASrtA$-consilier -registraturd-comunicare, din aparatul
de specialitate al primarului comunei.

PRIMARUL

Comp. relatii publice si comunicare
Vasilas Andra
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CONSILIUL LOGAL AL GOMUNEI
PARINCEA

PROIEGT DE HOTARARE
PRIVIND ALEGEREA PRE$EDINTELUI DE $EDINTA ar, CoNSILIULUI LoCAL AL

COMUNEI PARINCEA , JUDETUL BACAU , PENTRU SEDINTELE DIN LUNILE
octombrie,noiembrie Ei decembrie 2021

CONSILTL LOCAL AL COMUNET PARTNCEA . , JUDETUL BACAU, iNrnUNrr iN
$EDINTA oRDINARA

- VIzfind proiectul de hotirire ini(iat de primarul comunei Parincea , privind alegerea
preqedintelui de qedin{i al Consiliului Local al comunei Parincea, jude{ul Bacau , pentru o
perioadi de trei lunirca urmare a faptului cI in luna septembrie 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 Codut administrativ ,cu modificlrile qi
completirile ulterioare,

HorAnAgrE:

ART. I Se alege preqedinte de qedin{d a Consiliului Local al Comunei Parincea, domnul /doamna
consilier , pentru sedintele acestuia din lunile ,octombrie,noiembrie
qi decembrie 2021.

ART. 2 Prevederile prezentei hotiriri vor fi comunicate factorilor interesati ,de cdtre secretarul
general al comunei.

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

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

(2) Prezenta hotir0re se aduce la cunogtinfd 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 o fost adoptata do eatre Consiliul Loeal al eornunei Parineea in
sedinta ordinara din data de 23 septernbrie 2O21, eu respectarea prevederilor art.IBg,
alin.3,lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ" cu nu nurnar de .....
voturi pentrr, ...... abtineri si voturi irnpotriva din nurnarul total de 12 eonsilieri
loeali in functie si ....... eorrcilieri loeali prczenti.

Adoptatd in comuna Parincea la data de 23 septembrie 2021.

L.S. AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

Nr.5784
din 17 septembrie 2021
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Nr.5786
din 17 septembrie 2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotlrflre privind alegerea preqedintelui de qedin(i pentru lunile

octombrie,noiembrie qi decembrie 2021.

Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. ff.5712019 privind Codul
administrativ,cu modificirile gi completirile ulterioare, ca urmare a
faptului ce mandatul de presedinte de sedinta al doamnei Daniela
GRECU se finalizeazd in luna SEPTEMBRIE, precum gi prevederile art.34
din Regulamentul de organizare Si funcfionare a Consiliului local al
comunei Parincea, consiliul local alege dintre membrii sii, un pregedinte
de gedin[i, pentru o perioadd de cel mult 3 luni, perioadi in care acesta
va conduce gedinfele consiliului Iocal gi in care va semna hotirdrile
adoptate de consiliul local.

Avdnd in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotdrire prin
care se propune alegerea pregedintelui de gedintd, se incadreazi in
prevederile Iegale.

Secretar general ,
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Nr.5785
din 17 septembrie 2021

REFERAT
privind alegerea pregedintelui de qedin{i pentru lunile

octombrie,noiembrie qi decembrie 2021.

Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ, ca urmare a faptului ci mandatul de presedinte de sedinta
al doamnei Daniela GRECU se incheie in luna septembrie, precum gi
prevederile art.34 din Regulamentul de organizare Si funcfionare a
Consiliului local al Comunei Parincea, consiliul local alege dintre
membrii sii, un pregedinte de gedin[5, pentru o perioadi de cel mult 3
Iuni, perioadd in care acesta va conduce gedin[ele consiliului local gi in
care va semna hotiririle adoptate de consiliul local.

Avdnd in vedere cele precizate mai sus propun Consiliului Iocal
alegerea pregedintelui de gedinfi pentru Iunile octombrie,noiembrie si
decembrie 2021.

gJlr)


