
COMUNA PARINCEA-PzuMAR-DISPOZITIA nr.239 din l7 decembrie 2021

ROMAU IA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

DISPOZTTTA
nr.239din 17 decembrie 2021

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

PRIMARUL GOMUNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU ;

Vdzilnd referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.8066 din data de
17 decembrie 2021- prin care propune convocarea Consiliului localin sedintd ordinard in
luna decembrie a.c.;

in temeiul dispozitiilor
art.133,alin.1 ,art.134,alin.1 ,lit.a.,art.154,alin.(5),art.155,alin.(1),tit.b,alin.(3),tit.b gi c 9i 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 convoaci in

sedintd ordinari in ziua de joi ,23 decembrie 2021,ora10:00,1a sediul Primdriei Comunei
Parincea.

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

ArL2 Sedinta se va desfasura la Prim5ria Comunei Parincea si va avea loc cu
respectarea strict ,a unor conditii adecvate de prevenire a rdspdndirii COVID-19,astfel :

. utilizarea unei s5li incipdtoare, care sH permitd pdstrarea unei distanle de 1,5 m intre
pafticipanli;

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

. aerisirea corespunzdtoare a spaliului de gedin!5;

. participanlii vor purta obligatoriu m59ti de proteclie 9i mdnugi.

Pentru a asigura pregitirea corespunzdtoare a gedintei consiliului local
comunal din data de 23 decembrie a.c. ,se stabilesc urnrdtoarele mdsuri :

1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucrdrile sedintei gi transmiterea gi/sau la distantd a tuturor materialelor
prevdzute in proiectul ordinei de zi ,

Termen : 17. 12.2021
Rispunde : secretarul general al comunei prin Compartimentul

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

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

Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Ch irila Olga-referent-resurse umane.



COML-rNA PARINCEA-PRIMAR-DISPOZITIA nr.239 din 17 decembrie 2021

3 ).Materialele vor fi intocmite pana la data de 2212.2021
4 ).Proiectele de hotirAre prevazute la ordinea de zi vor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analizi si avizare in comisii de specialitate ,pAnd la data de
22.12 .2021. ac. ,orele 14 :00 ;

5) in cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invita[i de a formula gi depune
amendamente asupra proiectelor de hotdrAri.

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

Andra VASILAq , consilier-rel. publice-comunicare,in func{ie de
atribu(ii gi responsabilitdti.
6 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotirdre
previzute la ordinea de zi vor avea loc in ziua de 23 12.2l21,incepdnd cu ora 14 .00.
7 ).Comisiile vor fi ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de citre :

Sorin Rogu - primarul comunei ,

Mina Drogu -secretar general ,' 
Vasile GRECU - consilier -contabilitate
Ch irild Olga-referent-resu rse umane.

8) $edintele 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 pregitirea materialelor si a conditiilor pentru buna desfdsurare a
gedintei consiliului local .

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

. t-s. i, ,,6 SECRET, GENERAL AL COMUNEI

DROGU
ele gi numele)

umele) ,6
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

ANEXA LA DtSPOZtTtA
nr.239 din 17 decembrie 2021

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al gedinlei ordinare din data de 23 decembrie 2021,ora 10:00.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

SECRET

.6 ...
na DROGU'mele gi numele)

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale datorate, de persoanele fizice gijuridice,
Comunei Parincea in anul fiscal 2022;

Sorin Rogu ,

Primarul Comunei
Parincea

Regulamentului
al aparatului de
Parincea,jude!ul

Proiect de hotarare privind aprobarea
de Organizare si Funcfionare(R.O.F.)
specialitate al Primarului Comunei

Sorin Rogu ,

Primarul Comunei Parincea

DIVERSE

ContrasemneazS:
GENERAL AL COMUNEI

Nt,

crt.

1.

2.

3


