
COMUNA PARINCEA-PRIMAR-DISPOZITIA ff. l9l din l2 octornbrie 2021

ROMAX IN
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

DrsPoztTtA
nr. 197din 12 octombrie2021

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Parincea in
sedintd ordinard lunard pentru data de 19 octombrie 2021,ora 10:00,

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU ;

Vdzdnd referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.6281 din data de
12 octombrie 2021- prin care propune convocarea Consiliului localin sedintd ordinard in
luna octombrie a.c.;

in temeiul dispozitiitor
aft.133,a\in.1 ,art.134,alin.1 ,lit.a.,art.1 54,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 gi completdrile ulterioare,

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

sedintS ordinard in ziua de ma(i ,19 octombrie 2021,ora10:00,1a sediul Primdriei Comunei
Parincea.

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

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

. utilizarea unei sbli inc5pStoare, care sd permit6 pdstrarea unei distanle de 1,5 m intre
pafticipanti;

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

. aerisirea corespunzitoare a spatiului de gedin!5;

. pafticipantii vor pufta obligatoriu m59ti de proteclie 9i mSnusi.

Pentru a asigura pregitirea corespunzitoare a qedintei consiliului local
comunal din data de 19 octombrie a.c. ,se stabilesc urmdtoarele 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 a tuturor materialelor
prevdzute in proiectul ordinei de zi ,

Termen : 12.10.2021
Rispunde : secretarul general al comunei prin Compartimentul

relatii publice-comunicare.
2 ). Raportul de specialitate ,referatul de aprobare si proiectul de hotdr6re pentru punctul 1-
14 al ordinei de zi vor fi intocmite si avizate,in funclie de atribufii gi responsabilitSli de :

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

Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.-urbanism.
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3 ).Materialele vor fi intocmite pana la data de 18 10.2021
4 ).Proiectele de hotirdre prevdzute la ordinea de zi vor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analizd si avizare in comisii de specialitate ,pAnd la data de
18.10 .2021. ac. ,orele 14 :00;
5) in cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invitali de a formula gi depune
amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

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

Andra VASILA$ , consilier-rel. publice-comunicare,Tn funclie de
atribulii gi responsabilit6li.
6 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotdrdre
prevSzute la ordinea de zi vor avea loc in ziua de 18 10.2lz1,incep6nd 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 compartimentele aparatului de
specialitate se vor ingriji de pregdtirea materialelor si a conditiilor pentru buna desfdsurare a
gedintei consiliului local .

PRIMARUL GOMUNEI PARINCEA,

! L.S. I

ttd

Contrasemneazd:
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

ANEXA LA DTSPOZITIA
nr. 197 din12 octombrie 2021

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al qedinlei ordinare din data de 19 octombrie 2021,ora 10:00.

*rl um irea proiectului/pro Lel lI

1. Depunerea jurdm6ntului de cdtre consilierul local
ales-CURTEANU Marian;

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

2. Proiect de hotirdre privind aprobarea contului de
executie bugetard pe trimestrul lll-2021 al Comunei
Parincea;

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

3, Proiect de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei
Parincea,aprobarea Listei de investifii-actualizatd gi a
P.A.A.P-actualizat, pe anul 2021;

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

4, Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea Actului
aditional nr.4 la Contractul de executie lucrari si
proiectare nr.3 din data de 23.01.2019, ,,lnfiintare
sistem public de alimentare cu apa in comuna
Parincea, judetul Bacau";

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

5. Proiect de hotdrAre privind privind aprobarea Actului
aditional nr.4 la Contractul de executie lucrari si
proiectare nr.32 din data de 30.05.2019, ,,lnfiintare
sistem public de apd uzatd(canalizare) in comuna
Parincea, judetul Bacau";

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

6. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenfei la
domeniul privat al Comunei Parincea a unui teren in
suprafata de 8500 m.p. ,situat in satul Milestii de
Jos,comuna Parincea,judetul Bacau ;

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

7. Proiect de hotdrdre privind efectuarea unui schimb
imobiliar de terenuri in vederea realizdrii de obiective
de investitii de interes local;

Sorin ROSU,
Primarul. Comunei Parincea

B. Proiect de hotdrdre privind aprobarea v6nzirii
apartamentului nr.3,3ituate in blocul nr.l,scara A,etaj
1,sat Parincea,comuna Parincea,parte din domeniul
privat al comunei Parincea,aprobarea Raportului de
evaluare si a Metodologiei de vdnzare prin negociere;

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

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

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

J

Ini{iator :
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10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea numdrului de
echipamente de colectare (pubele) alocat Comunei
Parincea in vederea extinderii capacitilii de colectare
a degeurilor municipale gi aprobarea formatului
Contractului de asociere ;

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

11. Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului
reprezentantului legal al Unitafii Administrativ-
Teritoriale comuna Parincea pentru gedinla Adundrii
Generale a Aclionarilor a S.C. Compania Regionald
de Apd Bacdu S.A. din 03.11 .2021 ;

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

12. Proiect de hotdrdre privind aprobarea gi completarea
pre(urilor/tarifelor pentru unele servicii publice de
alimentare cu apd qi de canalizare;

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

13, Proiect de hotdrare privind aprobarea modificirii
Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu
api gi de canalizare) la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu ape gi de
canalizare n r. 556/2006129.1 1 .20 1 0;

Sorin ROgU,
Primarul Comunei Parincea

14, Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizati, a devizului general
actualizat gi a devizului "Rest de executat" pentru
obiectivul de investitie ,

,,Modernizarea sistemului de iluminat public prin
cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat
si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in
infrastructura de iluminat public din comuna Parincea,
judetul Bacau", conform prevederilor OG nr. 1512021
privind reglementarea unor misuri fiscal - bugetare ;

Sorin ROSU,
Primarul Comunei Parincea

15 DIVERSE

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

97 din 12 brie 2021

Contrasemneazi:
SECRETARUL GENERAL AL GOMUNEI

,d

,a//t/\ t\ ->\... . ,

Mina DROGti
numele 9i nU,me(prenumele 9i nU,mele)

t.
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