ROMANTA
JUDETUL BACAU

GONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PARINCEA

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ALEGEREA PRE$EDINTELUI DE $EDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PARINCEA , JUDETUL BACAU , PENTRU SEDINTELE DIN LUNILf,
iulie,august Siseptembrie,anul2022.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA, JUDETUL BACAU, INTRUNIT iN
$EDINTA ORDINARi,in data de 30 iunie 2022,

-

-

Avand in vedere :
Referatul de aprobare al Primarului nr,,1657 din 23 iunie 2022;

,

Proiectul de hotirire ini{iat de Primarul Comunei Parincea privind alegerea
preSedintelui de ledinftr al Consiliului Local al comunei Parincea , judelul Bacau , pentru o
perioadi de trei luni,ca urmare a faplului ctr in luna iunie expira mandatul actualului
presedintelui de sedinta si raponul compartimentului de specialitate, inregistrat sub
nr.465E din 2f, iunie 2022.
ln temeiul art,34 din R.O.F.a Consiliului Local Parincea,aprobat prin HCL nr.62 din 19
decembrie 2020;
la b^za art. l23,art,l29,alin,(l) ,art.135-1,10 $i art.l96,alin.l,lit.a din O,U.G. rr.5712019
privind Codul administrativ ,cu modificlrile li completlrile ulterioare,

HOTARAgTE:
ART. 1 Se alege pregedinte de SedinE a Consiliului Local al Comungi Parincea
domnul /doamna mnsilier
, pentru sedintele acestuia din
,

lunile,iulie,august gi septembrie,anul 2022.

ART. 2 Prevederile prezentei hoteriri vor fi comunicate factorilor interesati ,de citre
secretarul general al comunei.

ART. 3.

- (1) Prezenta hoterare se comunice, in

mod obligatoriu, prin intermediul

secretarului general al comunei , in termenul prevezut de lege:
a) primarului mmunei;
b) prefectului judetului BACAU:
c) persoanelor interesate

(2) P.ezenla hot5r6re se aduce la cunostinte publice, 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
-t.oasao hoaorar(' o losl odopla.o do .trlr+ ( on3iliul Loeal al comunei PDirrecu in
3r.dinilr ordinsro dir dala do :lO iunir 20rr, .u .cap+.lurco prGycdc.ilor arl.l:|g.
olin.;l,lir.o din O.l-.G. Itrr.51 /2O19 pri[ind ('odul rdminiil.aliv. .u nu numo. dc .....
ro.uri penl.r, -..-- ublineri si ......... r.oluri imporrira din nunrlr.ul l.rial do l:l rcnsilicri
lo.l|li in luncrio 3i .-..--. conrilieri locali pr.z.nii.

Adoptatd in comuna Parincea la data de 30 iunie 2022.
I

PRIMARUL
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar
al u.a.t.,

-6

Nr.4656
din 23 iunie 2022

ROMAN IA
JUDETUL BACAU
COMUNA PARINCEA
SECRETAR GENER{L AL COMTJNET

Nr. 4658
din 23 tunie 2022

la proiectul de hot6rarc

pril'ind alegerea presedintelui

RESORT
$edintl pcntru lunile

de

iulie,august $i septembrie ,anul 2022,

Luind act de proiectul de hotarare privind alegerea pregedintelui de
Sedinta pentru lunile iulie,august 9i septembrie ,anul 2021,initiat de
Primarul comunei 9i inregistrat sub nr.4656 din 23 iunie 2022.

Analizand cadrul legal,respectiv continutul prevederilor art.123 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificirile gi
completirile ulterioare, ca urmare a faptului ce mandatul de presedinte
de sedinta al doamnei Daniela GRECU,se finalizeazi in luna iunie,
precum 9i prevederile art.34 din Regulamentul de organizare gi
functionare a Consiliului local al comunei Parincea, consiliul local alege
dintre membrii sai, un pregedinte de gedinti, pentru o perioadi de cel
mult 3luni, perioade in care acesta va conduce Sedintele consiliului local
9i in care va semna hoterarile adoptate de consiliul local.
Avind in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotirdre prin
care se propune alegerea pregedintelui de gedinle, se incadreazd in
prevederile legale gi poate fi supus spre dezbatere gi aprobare plenului
Consiliului Local Parincea.
Secretar general al u.a.t.

Mina DR

omuna Parincea,
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PRIMAR

Nr.4657

din

23

iunie 2022
PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

in temeiul prevedrilor art.136,alin.(8) ,lit.a din O.U.G. nr.57/201g-Codul
Administrativ,cu modificarile gi completiirile ulterioare ,imi exprim initiativa de
promovare a unui proiect de hotirare cu urmitorul obiect ;,, alegerea pregedintelui
de gedinti pentru lunile iulie,august qi septembrie ,anul 2022",in sustinerea ciruia
formulez urmitorul ,

It u

[

[_

R.r

t

t)I.] rPRot]ARE

Potrivit prevederilor art.123 din O.U.c. nr.5712019 privind Codul

Administrativ, ca urmare a faptului ci mandatul de presedinte de sedinta
al doamnei Daniela GRECU se incheie in luna iunie, precum gi
prevederile art.34 din Regulamentul de organizare 9i functionare a
Consiliului local al Comunei Parincea , consiliul local alege dintre
membrii sii, un pregedinte de gedinti, pentru o perioadi de cel mult 3
luni, perioade in care acesta va conduce gedintele consiliului local gi in
care va semna hotirdrile adoptate de consiliul local.
Avind in vedere cele precizate mai sus consider oportune inilierea

unui proiect de hotirire pe care

il

supun dezbaterii

Consiliului Local Parincea,in forma prezentati.

9i

adoptirii

