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IUTIr TTTA
gedintei ordinare din 3l martie 2022

a Consiliului Local al Comunei Patincea, Judetul Bacau

Din numarultotalde 13 consilierisunt prezenti , sedinta fiind legal constituite incadrul sedintei
au fost adoptate urmdtoarele hotarari:

HOTARARI NR.
CONSILIERI
PREZENTI

NR.
VOTURI
PENTRU

Hoterarea nr. 13 din 31 martie 2022- priuind aprobarea aderdrii
Comunei Horgesti,judetul Bacau ,identificate cu cod fiscal 4455145,|a
Asociatia de Dezvoltare intercomunitara Ungureni-Buhoci,Bacau(A.D.l.
Ungureni-Buhoci,Bacau);

t\ t\
Hotararea nr. '14 din 31 matlie 2022- privind aprobarea retragerii
dreptului de folosint6 gratuita a unor terenuri si atribuirea unor terenuri in
folosinle gratuite pentru construirea de locuinte ,in baza Legii
nr. 1 5/2003,cu modifi carile si completarile ulterioare;

/Z t,1

Holararea nr. '15 din 31 martie 2022- ptivind modificarea gi
completarea INVENTARULUI bunurilor care apa4in domeniului public al
Comunei Parincea,iudetul Bacau;

/\ /3
Hoterarea nr. 16 din 31 maftie 2022- ptivind aprobarea Modalitelii de
gestiune ,Studiului de oportunitate ,Caietului de sarcini Qi a
Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului pentru
gestionarea cainilor fira st6pan din Comuna Parincea,judetul Bacdu;

/5 /3
Hotararea nr. 17 din 31 martie 2022- privind stabilirea unor masuri cu
privire la utilizarea microbuzului Mercedes-Benz Sprinter 19 +'l locuri si
aprobarea consumului mediu de carburant pentru autovehiculele si
utilajele din patrimoniul Comunei Parincea,iudetul Bacau ;

t3 /3
Hoterarea nr. 18 din 31 matTie 2022- ptivind aprobarea Actului
additional nr.4 la Documentul de pozitie privind modul de implementare
a proiectului,,Sistem integrat de management al degeurilor solide in
iudetul Bacau;

/3 /3
Hotararea nr. 19 din 3l maftie 2022- privind desemnarea a doi consilieri
locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuale a
performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al
Comunei Parincea,judetul Baciu;

/e /3
Hoterarea nr. 20 din 31 martie 2022- ptivind alegerea presedintelui de
sedintd al Consiliului Local al Comunei Parincea ,judetul Baceu,pentru
sedintele din lunile ,aprilie,mai Si iunie 2022;

,13 /9
Hotirarea nr. 21 din 31 martie 2022- privind aprobarea desemnarii
Comunei Parincea, judetul Bacau, cod fiscal4670240, prin reprezentant /\ /3





legal, primar Bibire Vasile, drept lider de Asociere al investitiei ,,
lnfiintarea sistemului public de distriutie a gazelor naturale, in comuna
Ungureni, Parincea si Filipeni, jud Bacau, componente ale ADI
Ungureni-Buhoci, Bacau, Jud.Bacau" si a etapei I a cheltuielilor
necesare studiilor de teren si obtinedi avizelor si acordurilor investitiei;

in conformitate
administratia publica,
propriu.

cu dispozitiile art.
minuta se va afiga

11 din Legea ff.5212003
la sediul Primariei Comunei

privind transparenta decizionalS in
Parincea Qi se va publica pe site-ul

Tehnoredactat:
Consilier Rel.publice-comunicale,

Vas as AndruL..o
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