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ROMANIA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

DrsPoztTrA
nr.226din l9 noiembrie 202'l

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Parincea in
sedinte ordinard lunard pentru data de 25 noiembrie 2021.ora 10:00.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU ;

Vezand referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.7431 din data de
19 noiembrie 2021- prin care propune convocarea Consiliului localin sedintA ordinard in
luna noiembrie a.c.:

in temeiul dispozitiitor
art.133,alin.1,aft.134,alin.1,lit.a.,aft.154,a\in.(5),aft.155,a\in.(1),lit.b,alin.(3),lit.b $i c si aft.
196,alin.(1),lit.b din Ordonanta de Urgen6 nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu
modificArile Si completdrile ulterioare,

UN:
Art. 1 (1)Consiliul Local al

sedinta ordinard in ziua de joi b
Parincea,judetul

DISP
Comunei

noiembrie 2021pG10:00,|a
Bacau ,se convoaca in

sediul Primeriei Comunei
Parincea.

(2)Proiecctul ordinei de zi este prevazut in anexa,parte integrantA din
prezenta dispozitie.

AILZ Sedinta se va desfasura la Prim5ria Comunei Parincea si va avea loc cu
respectarea strict,a unor condilii adecvate de prevenire a r5sp6ndirii COVID-1g,astfel :

. utilizarea unei s5li incdp;toare, care sE permit5 pSstrarea unei distanle de 1,5 m intre
participanti;

. dezinfeclia prealabil5 a spaliului in care va avea loc gedinla;

. aerisirea corespunz5toare a spatiului de sedint5;

. pafticipantii vor purta obligatoriu mdsti de protecfle 9i m5nu9i.

Pentru a asigura pregetirea corespunzatoare a sedintei consiliului local
comunal din data de 25 noiembrie a.c. .se stabilesc urmatoarele masuri :

1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucrarile sedintei Si transmiterea si/sau la distantd a tuturor materialelor
prevezute in proiectul ordinei de zi ,

Termen: 19.'11.2021
Raspunde: secretarul general al comunei prin Compa(imentul

relatii publice-comunicare.
2 ). Raportul de specialitate,referatul de aprobare si proiectul de hotarare pentru punctul 1-
3al ordinei de zi vorfi intocmite si avizate,in functie de atributii qi responsabiliteti de:

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

Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.-urbanism
Chirile Olga-referent-resurse umane.

I
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3 ).Materialele vor fi intocmite pana b dala de 2411.2021
4 ).Proiectele de hotarare prevazute la ordinea de zi vor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analiza si avizare in comisii de specialitate ,pana la data de
24.11 .2021. ac. ,orele 14 :00 ;

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

Raspunde :secretarul general al comunei,prin compartimetul relatii
publice comunicare.
5 ).Pregatirea salii pentru desfSgurarea qedintei va fi asigurate de :

Andra VASILA$ , consilier-rel. publice-comunicare,in functie de
atributii si responsabilitdti.
6 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotarere
prevazute la ordinea dezi vor avea loc in ziua de 24 11.2021,incepand cu ora 14:00.
7 ).Comisiile vor fi ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de catre :

Sorin Rogu - primarul comunei .

Mina Drogu -secretar general ,

Vasile GRECU - consilier -contabilitate,
Butnariu Corina-Petronela - consilier-progr. dez. loc.
Chirile Olga-referent-resurse umane.

8) Sedintele consiliului local sunt publice conform art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57120'19
privind Codul Administrativ al Romaniei,cu modificerile gi completdrile ulterioare.

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

PRIIVARUL COMUNEI PARINCEA,

LS GENERAL AL COMUNEI

ROGU
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ROMANTA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

ANEXA LA DtSPOZ!TTA
nr.226 din {9 noiembrio 2021

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al ,edinlei ordinare din data de 25 noiembrie 2021.ota 10:00.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de acordare a ajutoarelor de urgentd familiilor gi
persoanelor care se afle in situatii de necessitate
cauzate de calamiteti naturale,incendii,accidente
precum qi pentru alte situatii deosebite,ca mesuri de

revenire s combatere a marqinalizdrii sociale:

Sorin Rosu,
Primarul Comunei

Parincea

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si
a statului de functii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei Parincea,judetul BacAu,

Sorin Rosu,
Primarul Comunei Parincea

Proiectul de hotarare privind aprobarea
unui acord de colaborare/parteneriat cu
lvlaghiarilor Ceangar din l\,4oldova rn

reabilitdrii/renov6rii terenului de fotbal

incheierii
Asociatia
vederea

din satul
Vladnic,Comuna Panncea,iudetul Baceui

Sorin Roqu,
Primarul Comunei Parincea

RAPORIf anual p[Mnd staroa oaon@rniee, sodana si
do nnodiu a connunoi Parinaoa ;

PREZINTA - Primarul

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE- al viceprimarul
comunei ;

PREZINTA - Viceprimarul

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE _ aI comiSiilor de PREZINTA - Presedintii
comisiilor de specialitate

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - al consil erilor PREZINTA - Consilierii locali

DIVERSE

GENERAL AL COIVIUNEI'LS._6

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

(prenumele S .umele)

Nr.

crt.

Der u m irca proiectu lui/p roblem ei inscrise
pe ordinea de zi :

Initiator:

1

2

3

5

6

7

8




