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DISPOZTTTA
nr. 166 din 17 septembrie 2021

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Parincea in
sedin6 ordinard lunard pentru data de 23 august 2021,ora 10:00.

PRIMARUL COMUNET PARINCEA,JUDETUL BACAU ;

Vdzdnd referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.5766 din data de
17 septembrie 2021- prin care propune convocarea Consiliului localin sedintd ordinard in
luna septembrie a.c.;

ln temeiul dispozitiilor
aft.133,a\in.1 ,aft.134,a\in.1 ,lit.a.,art.154,alin.(5),art.155,alin.(1),lit.b,alin.(3),lit.b gi c gi aft.
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 Baciu ,se convoaca Tn

sedintd ordinard in ziua de joi ,23 septembrie 2021.ora10:00,1a sediul Primiriei Comunei
Parincea.

(2)Proiectul ordinei de zi este prevdzut in anexa,parte integrantd din
prezenta dispozilie.

Arl.2 Sedinta se va desfasura la Primiria Comunei Parincea si va avea loc cu
respectarea strict ,a unor conditii adecvate de prevenire a r5spdndirii COVID-l9,astfel :

. utilizarea unei s6li inc5p5toare, care sE permitS pdstrarea distanlei intre participanli;

. dezinfeclia prealabild a spaliului in care va avea loc gedinla;

. aerisirea corespunz5toare a spaliului de gedin!5;

. pafticipanlii vor pufta obligatoriu m59ti de proteclie 9i mdnugi.

Pentru a asigura preg6tirea corespunzitoare a gedintei consiliului local
comunal din data de 23 septembrie a.c. ,se stabilesc urmitoarele mSsuri :

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

Termen : 17.09. 2021
Rispunde : secretarul general at comunei prin Compartimentul

relatii publice-com un icare.
2 ). Raportul de specialitate ,referatul de aprobare si proiectul de hot6rAre pentru punctul 1-
10 al ordinei de zi vor fi intocmite si avizate,in funcfie de atribulii gi responsabilitdli de :

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

Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.

3 ).Materialele vor fi intocmite in forma finald p6nd la data de 22 09 2021 ;

4 ).Proiectele de hotdrAre previzute la ordinea de zi vor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analizd si avizare Tn comisii de specialitate ,p6ni la data de
22.09 .2021. ac. ,orele 14 :00 ;

5) in cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invitafi de a formula gi depune
amendamente scrise asupra proiectelor de hotdr6ri.

Rispunde : secretarul general al comunei,prin compartimetul relatii
publice comunicare.
5 ).Pregdtirea silii pentru desfdgurarea gedintei va fi asigurati de :

Cornel-Constantin fiAf.f CU-riceprimaru I com u nei,
Andra VASILA$ , consilier-rel. publice-comunicare,in funclie de

atribulii gi responsabilitdfi.
6 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotSr6re
prevSzute la ordinea de zi vor avea loc Tn ziua de 22 09.2021,TncepAnd cu ora 14 :00.
7 ).Comisiile vor fi ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de cdtre :

Sorin Rogu - primarul comunei ,

Mina Drogu -secretar general ,

Vasile GRECU - consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.

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

Art. 3 Primarul si secretarul general al comunei prin compartirygntele aparatului de
specialitate se vor ?ngriji de pregStirea materialelor si a conditiilor pentru buna desfdsurare a
gedintei consiliului local .

PRIMARUL GOMUNEI PARINCEA,

Contrasemneazi:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

i, numele) ,d
Mina

(prenum numele)
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ANEXA LA DTSPOZITIA
nr. 166 din 17 septembrie 2021

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al gedin{ei ordinare din data de 23 septembrie 2021,ora 10:00.

Proiect de hotirdre privind incetarea de drept a
mandatului de consilier local al doamnei Diana-Elena
FUIOAGA .Tnainte de expirarea duratei normale a
mandatului,ca urmare a schimbdrii domiciliului intr-o
a[e unitate administrativ teritoriald gi vacantarea
locului de consilier local in Consiliul Local al Comunei
Parincea,judelul Bacdu.

,51fin ll( )lJ[ t .

I 7-it t t;ut il (i t t t t u tt' i I )a tit tcca

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri gi cheltuieli al Comunei Parincea,aprobarea
LISTEI de investitii -actualizatd si a P.A.A.P-

Sorin RO$U,
Primarul Comunei Parincea

Proiect de hotirAre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizati, a devizului general
actualizat gi a devizului "Rest de executat" pentru
obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de alimentare cu apa in
comuna Parincea, judetul Bacau", conform
prevederilor OG nr. 1512021 privind reglementarea
unor mdsuri fiscal - bugetare ;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

Proiect de hotdr6re privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizati, a devizului general
actualizat gi a devizului "Rest de executat" pentru
obiectivul de investitie
,,lnfiintarea sistemului public de alimentare cu apa in
comuna Parincea, judetul Bacau", conform
Brevederilor OUG nr.9312021 privind instituirea unor
mdsuri pentru derularea Programului nalional de

Sorin Ro,su,
Primarul Comunei Parincea

Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati, a devizului

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

Nr.

crt.

Denumirea proiectului/problemei inscrise
pe ordinea de zi :

Inifiator :

1,

2.

3,

4.

5.

J
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actualizat gi a devizului "Rest de executat" pentru
obiectivul de investitie ,,lnfiintarea sistemului public de
apa uzata (canalizare) in comuna Parincea, judetul
Bacau", conform prevederilor OG nr. 1512021 privind
reqlementarea unor mdsuri fiscal - bugetare;

6. Proiect de hotdrire privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati, a devizului general
actualizat gi a devizului "Rest de executat" pentru
obiectivul de investitie ,,!nfiintarea sistemului public de
apa uzata (canalizare) in comuna Parincea, judetul
Bacau", conform prevederilor OG nr. 9312021 privind
instituirea unor misuri pentru derularea Programului
national de dezvoltare locald;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea desfSgurdrii
activitdlii de transport rutier de marfd gi persoane Tn

cont propriu,a R.O.F ,desemnirii managerului de
transport gi a consumului mediu de carburant pentru
autovehicolele gi utilajele din patrimoniul Comunei
Parincea, iudetul Bacdu :

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

I, Proiect de hotirAre privind aprobarea
REGULAMENTULUI de desfdgurare a activitdlilor
comerciale pe raza Comunei Parincea,judetul Bacdu;

Sonh Rogu,
Primarul Comunei Parincea

I, Proiect de hotdr6re privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Parincea
in Consiliul de Administralie al Liceului Tehnologic
,,Georgeta J. Cancicov,,--Parincea ;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

10. Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de
sedinti al Consiliului Local al Comunei Parincea
,judetul Bacdu ,pentru sedintele din lunile
, octombrie, noiembrie,decembri e 2021 ;

Sorin Rogu,
Primarul Comunei Parincea

11. DIVERSE

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

numele)

SECRET GENERAL AL COMUNEI

OGU
ele Si numele)

,6Sorin ROSU.
(prenu

ii
i L.S. Ii td


