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DrsPozrTrA
nr.l0g din 2,( iunio 2022

privind convocarea Consiliutui Locat at Comunei Parincea in
sedinte ordinard tunad pentru data & 30 iunie 2022.ora 10:00.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU ;

Vezend referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.4665 din data de
24 iunie 2022- pin carc propune convocarea Consiliului localin sedin6 ordinard in luna
iunie a.c.;

i n temeiut dispoz itiilor
ai.133,alin.1,ad.1U,alin.1,lit.a.,ai.154,alin.(5),ad.155,alin (1),lit.b,alin.(3),lit.b $i c Si aft.
196,alin (l),lit.b din Ordonanta de UrgentA nr.57/2019 pivind Codul Administrativ ,cu
modificdile $i completdilo ulteioare,

DISPUN:
A!L_l (1)Consiliul Local al Comunei Parincea ,judetul Baceu ,se convoaca in

sedinta ordinara in ziua de joi .30 iunie 2022,ora10:00,1a sediul Primariei Comunei
Parincea.

(2)Proiecctul ordinei de zi este prev5zut in anexa,parte integrante din
prezenta dispozitie.

AILZ Sedinta se va desfasura la Primdria Comunei Parincea si va avea loc cu
respectarea strict,a unor condilii adecvate de prevenire a r5spandirii CovlD-lg,astfel :

. utilizarea unei sili incepetoare, care sI permitS pSstrarea unei distanle de 1,5 m intre
participanti;

. dezinfectia prealabilS a spaliului in care va avea loc gedinla;

. aerisirea corespunz5toare a spatiului de sedinli;

Pentru a asigura pregatirea corespunzatoare a $edintei consiliului local
comunaldin data de 30 iunie a.c. ,se stabilesc urmatoareb mesuri :

1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucrarib sedintei Si transmiterea 9i/sau la disiantd a tuturor materialelor
prevezute in proiectul ordinei de zi ,

Termen : 24. 06. 2022
Raspunde: secrctarul general al comunei prin Compartimentul

relatii publice-comunicare.
2 ) Raportul de specialitate ,referatul de aprobare si proiectulde hotarare pentru
6alordinei dezi vor ll intocmite si avizate,in functie de atribulii $i responsabiliteti

punctul 1-
de:
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RoQu Sorin ,primarul comunei,
Drogu Mina-secretarul generalal comunei ,

Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Corina-Petronela BUTNARIU -consilier progr dez loc.,
Andruta Diana Maria HiNCU-asistent social

3 ).Materialele vor fi intocmite ,actualizate pana b dala de 29 06.2022
4 ).Proiectele de hoErare prevezute la ordinea de zivor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analiza si avizare in comisii de specialitate ,pana la data de
29 06 2022. ac ,orele14;00;
5) in cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invitati de a formula Si depune
amendamente scrise asupra proiectelor de hoterari.
6)Dezbaterea publice a proiectelor de hoterari inscrise la ordinea de zi,va avea loc in data
de 29 06. ,incepand cu ora 14:00.

RaspundE: secrstarul gsneral al comunoi,prin compartimetul relatii
publice comunicare.
7 ).Pregatirea salii pentru desfaqurarea qedinteiva fi asigurata de :

Constantin-Cornel HANCU,viceprimarul comunei,
Andra VASILAS , consilier-rel. publice-comunicare,in funclie de

atribulii si responsabiliteti.
I ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotarare
prevazute la ordinea de zi vor avea loc in ziua de 29 06.2izz,incepend cu ora 14 ;00.
7 ).Comisiile vor ri ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de c6tre :

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

Grecu Vasile-consilier --contabilitate,
Corina-Petronela BUTNARIU -consilier progr. dez. loc.,
Andruta Diana Maria HINCU

8) Sedintele consiliului local sunt publice conform art. 138, alin. 'l din OUG nr. 5712019
privind Codul Administrativ al Romaniei,cu modificdrile gi compbtarile ulterioare.

Art.3 Primarul si secretarul general al comunei prin compartimentele aparatuluide
specialitate se vor ingriji de pregatirea materialelor si a conditiilor pentru buna desfasurare a
Sedintei consiliului local

PRIIVARU L UNEIPARINCEA,

Contrasemneaz6
SECRETARUL GENERAL AL GOMUNEI

Mina DROGU
(prenumel€ ri numele)
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ANEXA LA DTSPOZITIA
nr.109 din 24 iunie 2022

PROIECTUL OROINEI DE ZI
al iedinrei ordinare din data de 30 iunie 2022,991!!1!!

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

Contrasemneaza
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

Mina DROGU
(prenumel6 li numele)

Proiect de hoterare privind aprobarea inilierii demersurilor
de actualizare a Planului de Urbanism General (P U G ) si
a Regulamentului Localde Urbanism (R L U ) aferent;

Sorin Ro$u
Primarul Comunei Parincea/

Urbanrsm

Proiect de hoterare privind aprobarea studiului de
oportunitate,a modalitdtii de delegare a gestiunii,a caietului
de sarcini precum si modelului contractului de concesiune
a serviciului pentru gestionarea cainilor fera stapen din
Comuna Parincea,iudetul BacSu :

Sorin Roiu
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dezvoltare
local6.Contabilitate

Proiecl de hotdrare privind aprobarea retragerii dreptului de
folosintd gratuitS a unor terenuri 9i atribuirea unor terenuri
in folosint5 gratuita pentru construirea de locuinle ,in baza
Leaii nr 1 cu modifcafl e si comp etarile ulterioare

Sorin Ro$u
Primarul ComuneiParincea/

Programe dez Loc /Comisia loc

Proiect de hoterare privind aprobarea constituirii
Comisieilocale de ordine publica a Comunei
Parincea, judetul BacSu;

Sorln Rotu
Pdmarul ComuneiPadncea/

Contabilitate,administrarea domeniului

Proiect de hotarare privind aprobarea structurii
organizatorice ;functiilor publice, organigramei 9i statului de
funclii pentru aparatul de specialitale al primarului comunei
si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului

Sorln Rolu
Prlmarul ComuneiParlnc6,

Resurse umane

Proiect de hotarare privind alegerea presedinteluide
sedintd alConsiliului Local al Comuner Panncea judetul
BacSu ,pentru sedintele din lunile ,iulle,august si

Sorin Roeu
Primaaul ComuneiParincea/

Secretar general

DIVERSE

4

sr

Dcnumirea proieclului/problcmci inscrisc
pe ordiner de zi : intocm rea 9r prezentarea raportLJlur de

specialitate


