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iunie 2022

Consiliului Local al Comunei Pa ncea, Judelul Bacau

Din numarul total de 13 consilieri sunt prezenti
au fost adoptate urmitoarele hotirari

/1

, $edinta fiind legal

constituite in cadrul sedrntei

HOTARARI
HotArarea nr. 28 din 30 iunie 2022- privind aprobarea inilierii
demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P U.G ) si
a Requlamentului Local de Urbanism (R L U ) aferent:
Hoterarea nr 29 din 30 iunie 2022- privind aprobarea studiului de
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oportunitate,a modalitetii de delegare a gestiunii,a caietului de sarcini
precum gi modelului contractului de concesiune a serviciului pentru
qestionarea carnilor fAri stepan din Comuna Parincea,iudetul Baceu
Hotdrarea nr. 30 din 30 iunie 2022- ptivind aprobarea retragerii
dreptului de folosint6 gratuitd a unor terenuri gi atnbuirea unor terenufl in
,olosintd gratuitd pentru construirea de locuinte,in baza Legii
nr'1 5/2003,cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotararea nr. 31 drn 30 runie 2022- ptiuind aprobarea constituirii
Comisiei locale de ordine publice a Comunei Parincea,judetul Baceu;
Hotararea nr 32 drn 30 iunie 2022- ptivind aprobarea structurii
organzatorice ;functiilor publice, organigramei 9i statului de functii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei si serviciilor publice
aflate sub autoritatea Consiliului local;
Hoterarea nr 33 din 30 iunie 2022- ptiyind alegerea presedintelui de
sedinta al Consiliului Local al Comunei Parincea ,judetul Baceu ,pentru
sedrntele din lunile ,ruhe.auqust si seotembrie 2022:
privind transparenta decizio n al, in
n conformitate cu disoozitirle
dispozitirle art
art 11 din Leaea
Legea nr
nr 5212003
52t2003 orivin
administratia publicS, minuta se va afisa la sediul Primiriei Comunei Parincea si se va publca pe site-ul
propnu
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