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Nr.2004 din 25 03. 2022

CONVOCARE
ln temeiul dispozitiilor aft133,a1in.1, arL 134, alin. 1, lit. a, alin. (2),(3) 9i (5) din

Ordonanta de urgentd nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificdrile $i
c o m p I etdri le u lterio are, C O N V O C,

Consiliul Local al Comunei Parincea in sedinte ordinare pentru ziua de joi, din data de
31 03.2022, ora 10:00 , gedinla va avea loc la Primeria Comunei Parincea,cu urmatorul

roiect al ordinei de zio
I>D@;rupR*lcmiimrie

pc odimde i:
lnitiator/Comparimentul responsabil cu
intocmirea 9i prezentarea rapoatului de

specialitate

0. 2
1 Proiect de hotiirare privind aprobarea aderarii

Comunei Horgegti,judetul Bacau ,identificatd cu cod
fiscal 4455145,1a Asociatia de Dezvoltare
intercomunitara Ungureni-Buhoci,Bacau(A.D.l.
Unoureni-Buhoci.Bacau):

Sorin Rogu
Primarul Comunei Parincea/
Programe de dez. locala

2 Proiect de hotdrare privind aprobarea retragerii
dreptului de folosinta gratuita a unor terenuri si
atribuirea unor terenuri in folosinte gratuitd pentru
construirea de locuinle ,in baza Legii nr.15/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;

Sorin Rolu
Primarul Comunei Parincea/
Comisia pentru aplicarea Legii
nr.'15/2003

3 Proiect de hotdrare privind modificarea si
completarea INVENTARULUI bunurilor care apadin
domeniului public al Comunei Parincea,judetul
Bacdu:

Sorin Rogu
Primarul ComuneiParincea/
Contabilitate.financiarvenituri/

Proiect de hotirare privind aprobarea Modalitetii de
gestiune,Studiului de oportunitate,Caietului de
sarcini gi a Regulamentului de organizare qi
functionare a Serviciului pentru gestionarea cainilor
fdra stapan din Comuna Parincea,judetul Bacdu;

Sorin Rogu
Primarul Comunei Parincea/
Viceprimarul comunei,
contabilitate,progr. dez. locala

5 Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri cu
privire la utilizarea microbuzului l\4ercedes-Benz
Sprinte|l9 +1 locuri si aprobarea consumului
mediu de carburant pentru autovehiculele si utilajele
din patrimoniul Comunei Parincea,judetul Bacdu ;

Sorin Rogu
Primarul Comunei Parincea/
Manager transport,
Contabilitate,progr. dez. local

6 Proiect de hoterare privind aprobarea Actului
additional nr.4 la Documentul de pozilie privind
modul de implementare a proiectului,,Sistem integrat
de management al des-eurilor solide in judelul
Baceu:

Sorin Rolu
Primarul ComuneiParincea/

Contabilitate,financiarvenituri

7 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi
consilieri locali pentru a face parte din comisia de
evaluare anuala a performantelor profesionale
individuale ale Secretarului General al Comunei
Parincea,judetul Bacau;

Sorin Rogu
Primarul ComuneiParincoa/

Resurse umane

- -



8. Proiect de hoterare privind alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local al Comunei Parincea
,judetul BacAu ,pentru qedinlele din lunile ,aprilie,mai
$i iunie 2022;

Sorin Ro$u
Primarul ComuneiParincea/

Secretar general

9. DIVERSE

$€dlntslo corrtl6lllor & spedallbtB, wr ayEa loc,mbqid ,30 0(].m22 a.c,trc.pand qr ora 14:m

]P IR.]I MI.A]R.IU]L CO ]EII PAR.]INCIEA

&-


