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gedintei e(raordinare din 12 octombrie 2022

a Conslllului Local al Comunei Pa ncea, Jud4ul Bacau

Din numarul total de 13 consilieri sunt prezenli 13, Qedinta fiind legal constituite. in cadrul $edintei au
fost adoptate urmatoarele hotdreri:

HOTARARI NR.
CONSILIERI
PREZENTI

NR.
VOTURI
PENTRU

Hoterarea nr.46 din 12 octombtie 2022 - ptiuind aprobarea rectificerii
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea; 13

Hoterarea nr. 47 din 12 octombrie 2022- ptivind aprobarea indicatorilor
economici actualizati si a Actului aditional nr.7 la Contractul de executie
lucrari pentru obieclivul , ,,lnfiintare sistem public de alimentare cu apa in
comuna Parincea, iudetul Bacau"i

13

Ho€rarea nr. 48 din 12 octombtie 2022- ptivind aprobarea indicatorilor
economici actualizati ca urmare a intocmirii proiectului tehnic, a devizului
general actualizat precum si a finantarii de la bugetul local a categoriilor
de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul
National de Dezvoltare Locala ( PNDL) pentru obiectivul de
investitii"lnfiintare sistem public de alimentare cu apa in com Parincea,
iud Bacau

13 13

Hoterarea nr. 49 din '12 octombrie 2022ptivind modificarea gr

completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Parincea nr. 27 din
03 iunie 2022 privind participarea Comunei Parincea la "Programul
National de Redresare si RezilienF, Componenta C10 - Fondul local -
Reabilitare moderatA a clddirilor publice pentru a imbundtdti serviciile
publice prestate la nivelul unit6tilor administrativ-teritoriale", aprobarea
notei de fundamentare a investiliei 9i a cheltuielilor legate de proiectul cu
titlul "Reabilitarea moderatd a Scolii Gimnaziale VLADNIC, comuna
Parincea, judetul Bacau"

'13 13

Hotararea nr. 50 din '12 octombrie 2022-ptiuind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului,,SlsTEM DE
MoNIToRIZARE sI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIc"
,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui
-Sistem de monitorizare 9i siguranle a spatiului public- la nivelul
Comunei Parincea, judetulBacau",,
in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei,
COMPONENTA '10 - Fondul local

13 13



Hotararea nr. 51 din 12 octombrie 2022-
documentaliei de dezmembrare a unui imobil
administrativ-teritoriale a comunei Parincea, judetul
numarul cadastral 6003.

privind aprobarea
proprietatea unitatii
Bacau, identificat cu

13 13

Hoterarea N.52 din 12 octombrie 2022- ptivind aprobarea indicatorilor
economici actualizati confom prevederilor OUG nr. 11412018 ptiuind
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor mauri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene, a devizului general actualizat precum si a
finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prin Program National de Dezvoltare
Locala(PNDL) pentru obiectivul de investitii "lnfiintare sistem public de
alimentare cu apa in c,om Parincea, iud Bacau

13 13

Hotdrarea nr. 53 din 12 octombrie 2022-ptiyind aprobarea indicatorilor
economici actualizati in urma procedurilor de achizitii a devizului general
actualizat precum si a finantarii de la bugetul local a categoriilor a
cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul
National de Dezvoltaree Locala ( PNDL) pentru obiectivul de
investitii"lnfiintare sistem public de alimentare cu apa in comuna
Parincea, jud Bacau.

13 13

in conformitate
administratia public6,
propriu.

cu dispozitiile art. '11 din Legea nr.522003 privind transparenta decizionali in
minuta se va ati$a la sediul Primariei Comunei Parincea $i se va publica pe site-ul

Secreta general,
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