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DISPOZIT!A
nr.50 din 25

maitle 2022

privind conyocarea Consitiului Local at Comunei Paincea in
sedinte ordinard lunard pentru data de 31 mariie 2022.o1a 10:00.
PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU ;
Vezend rcfentul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.24o3 din data de
25 madie 2022- prin care propune convocarca Consiliului local in sedinE otdinad in luna
maftie a.c.;
I n temeiul di s pozitii lor
ad.133,alin.1,aft.134,alin.1,lit.a.,aft.154,alin.(5),aft.155,a1in.(1),lit.b,alin.(3),lit.b
$i c $i aft.
privind
196,alin.(1),lit.b din Otdonanta de Urgena nr.57D019
Codul Administrativ ,cu
modificdrile $i completdrile ulteioare,

DISPUN:

I

Art (1)Consiliul Local al Comunei Parincea ,iudetul Bacau ,se convoaca in
sedinta ordinare in ziua de joi .31 martie 2022.ora10:00,1a sediul Primeriei Comunei
Parincea.

(2)Proiecctul ordinei

de zi este prevazut in anexa,parte integranE

din

prezenta dispozilie.

AlLa Sedinta se va desfasura la Primiria Comunei Parincea si va avea loc cu
respectarea strict,a unor condilii adecvate de prevenire a rSsdndirii CovlD-lg,astfel :
utilizarea unei sSli incdpltoare, care sd permitii pSstrarea unei distanle de 1,5 m intre
participanli;

.
.
.
.

dezinfectia prealabild a spaliului in care va avea loc 9€din!a;
aerisirea corespunzitoare a spaliului de sedint6;

participanlii vor purta obligatoriu m59ti de prote4ie 9i m6nugi.
Pentru a asigura pregatirea mrespunzatoare a Sedintei consiliului local
comunaldin data de 10 februarie a.c. ,se stabilesc urmatoareb masuri :
1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucrarile sedintei gi transmiterea 9i/sau la disiante a tuturor materialelor
prevazute in proiectul ordinei de zi ,
Termen : 25. 03. 2022
Raspunde: secretarul gene;al al comunei prin Compartimentul
publice-comunicare.
relatii
2 ). Raportulde specialitate ,referatul de aprobare si proiectulde hotArare pentru punctul 18al ordinei dezi vor fi intocmite siavizate,in funqie de atributiigi responsabilitdli de:
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ANEXA LA DTSPOZTTTA
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PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al $edintei ordinare din data de 25 martie 2o22,qra1!!:oo.

Nr.

1

Denumir€a proieciului/problemei insrrisc
pe ordinea de zi r

lnitrator/Comparimentul responsabil cu

intocmirea 9i prezentarea raportului de
specialitate

Proiect de hoterare privind aprobarea adererii
Sorin RoSu
Comunei Horgesti,judetul Bacau,identificatd cu Primarul Comunei Parincea/
cod fiscal 4455145.1a Asociatia de Dezvoltare Programe de dez. locale

inlercomunitara Ungureni-Buhoci,Bacau(A.D.l.
Ungureni-Buhoci,Bacau);
2.

3

Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii
Sorin Roiu
dreptului de folosintii gratuita a unor terenuri si Primarul Comunei Parincea/
alribuirea unor terenuri in folosintd gratuita Comisia pentru aplicarea Legii
pentru construirea de locuinte ,in baza Legii nr.15/2003
nr.15/2003,cu modificarile si completarile

Proiect de hotdrare privind modificarea 9i
Sorin Rolu
completarea INVENTARULUI bunurilor care Primarul ComuneiParincea/

apa(in domeniului public al
4

Comunei

Contabilitate,f inanciarvenituri/

Parincea.iudetul Baceu:
Proiect de hoterare privind aprobarea Modalitetii
Sorin Rogu
gestiune,Studiului
de
de oportunitate,Caietului Primarul Comunei Parincea/
de sarcini gi a Regulamentului de organizare si Viceprimarul comunei,
functionare
Serviciului pentru gestionarea contabilitate,progr. dez. locale
cainilor fdri stepan din Comuna Parincea,judelul

a

5

Proiect de hoterare privind stabilirea unor masuri
cu privire
utilizarea microbuzului MercedesBenz Sprinter 19 +1 locuri si aprobarea
consumului mediu
carburant pentru
patrimoniul
autovehiculele
utilajele
Parincea.iudetul
Comunei
BacAu :
Proiect de hoterare privind aprobarea Actului
aditional nr.4 la Documenlul de pozitie privind
proiectului,,Sistem
modul de implementare
integrat de management al deseurilor solide in

la

si

6

de

a

din

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

Sorin Rogu
Primarul ComuneiParincea/
Contabilitate,financiarvenituri

7

I

9.

Jr 15 manre l0ll
CO\,1U\A PARI\(-FA-PRl\4AR-D|SPO,/l llA nr. 50 din
Proiect de hoterare privind desemnarea a doi
Sorin Rogu
pentru
parte
consilieri locali
a face
din comisia de Primarul ComuneiParincea/
Resurse umane
evaluare anuale a performantelor profesionale
individuale ale Secretarului General al Comunei
Parincea,judetul Bacau;
Proiect de hotirare privind alegerea presedintelui
de sedintd al Consiliului Local al Comunei
Parincea ,judetul Bacdu ,pentru gedintele din
lunile ,aprilie,mai si iunie 2022;

Sorin Rogu
Primarul ComuneiParincea/
Secretar general
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(prenumele 9i nume\e)

