
ROMANIA
JLTDETUL BACAU

GONSILIUL LOCAL AL GOMUNEI
PARINCEA

PROIEGT DE HOTARARE
PRTVIND ALEGEREA PRE!iEDINTELUI DB SEDINTA AL CONSILtULUI LOCAL AL

COMUNEI PARINCEA , JUDETUL BACAU , PtrNTRt] SEDINTELE DIN LUNILE
ianuarie,februarie qi martie ,anul 2022.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA , JUDETUL BACAU, iNTRUNIT iN
$EDINTA ORDINARA,in data dc 23 decembrie 2021,

- VizAnd proiectul de hotirire ini(iat de primarul comunei Parincea , priyind alegerea
pretedintelui dc $edinfl al Consiliului Local al comunei Parincea , jude(ul Bacau , pentru o
perioadl de trei luni,ca urmare a faptului cd in luna decembrie expira mandatul actualului
presedintelui de sedinta ;

- In temeiul art,34 din R.O.F.a Consiliului Local Parincea,aprobat prin HCL nr.62 din 19
decembrie 2020:

- in baza art. 123 din O.U,G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu motlificirile qi

completlrile ulterioare,

HOTARA$TE:

a Consiliului Local al Comunei Parincea . domnul /doamna

, pentru sedintele acestuia din lunile .ianuarie,februarie ;i

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

ART. 3. - ('1) Prezenta hotarare se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei , in termenul prevezut de lege:

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

(2) Prezenta hotdrare se aduce la cuno$tinta 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

ART. 1 Se alege preqedinte de gedin,ti
consilier ..............
martie .anul 2022.



Ac-eaolo holorore a loca odopa{ta dc caaro Consiliul Lo.fll el comunei Parincoa in
sedinla ordinsre din dara de 23 do.ombrie 2O2l,.ll rcapecaore.a prevederilor trrl.l3e,
alin.SJit.a din O.fI.G. w.57 /2O19 privind Codul ad,rninislrativ, cu nu nurnar de .....
volrrd pcntru, ...... abtineri si ---... voaur:i impoiriva din nurnarirl aotal dc l3 eoncilieri
toeali in frrncaie ii ....... con3ilieri loooti plezonai.

Adoptatd in comuna Parincea la da

d

L.S. AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar general al u.a.t.,

Mina GU

d

Nr.8188
din 22 decembrie 2021

C,



ROMANTA
JUDETUL BACAU

GOMUNA PARINCEA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Nr. 8'190
din 22 decembrie 2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotirere privind alegerea pre$edintelui dc $edinti pentru lunile

ianuarie,februarie pi martie ,anul 2021.

Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ,cu modificirile gi complet5rile ulterioare, ca urmare a
faptului ce mandatul de presedinte de sedinta al domnului Vasile
DURAC,se linalizeazd in luna decembrie, precum gi prevederile art.34 din
Regulamentul de organizare ii functionare a Consiliului local al comunei
Parincea , consiliul local alege dintre membrii sii, un pregedinte de
Sedinta, pentru o perioadi de cel mult 3luni, perioadi in care acesta va
conduce gedinlele consiliului local gi in care va semna hotiririle
adoptate de consiliul local.

Avdnd in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotir6re prin
care se propune alegerea pregedintelui de gedinti, se incadreazi in
prevederile legale.

Secretar general al u.a.t.,
Mina DROGIJ



ROMAN IA
JUDETUL BACAU

GOMUNA PARINCEA
PRIMAR

Nr.8189
din 22 decembrie 202'l

REFERAT
privind alegerea pre$edintelui de $edinti pcntru lunilc

ianuarie,februarie qi martie,anul 2022.

Potrivit prevederilor art.l23 din O.U.G. N.5712019 privind Codul
Administrativ, ca urmare a faptului ce mandatul de presedinte de sedinta
al domnului Vasile DURAC se incheie in luna decembrie, precum gi
prevederile art.34 din Regulamentul de organizare gi functionare a
Consiliului local al Comunei Parincea , consilaul local alege dintre
membrii sAi, un pregedinte de gedinti, pentru o perioade de cel mult 3
luni, perioadi in care acesta va conduce Sedintele consiliului local gi in
care va semna hotiriirile adoptate de consiliul local.

Av6nd in vedere cele precizate mai sus propun Consiliului local
alegerea pregedantelui de gedinli pentru lunile ianuarie,februarie gi
martie ,anul 2022.

PRIMAR,


