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DrsPoztTtA
nr.2r6 din '18 noiembrle 2022

privind convocarea Consiliului Local al Comunei parincea in
sedinte otdinard tunare pentru data de 21 noiembde 2022,ora 1O:OO.

PRIMARUL COi'UNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU ;

Vezend rcfentul secretarului genenl al comunei,inregistrat sub nr.O517 din data de
18 noiembrie 2022- pin care propune convocarea Consiliului local in sedind ordinare in
luna no^iembie a.c.:

ln 
'3,meiut 

dispozitiilor
art.133,alin.1,att.1U,alin.1,lit.a.,att.1,4,alin.(5),art.155,alin.(1),tit.b,atin.(3),tit.b 9i c Si aft.
196,alin.(1),lit.b din Ordonanta de Urgen6 nr.57/2019 pivind Codul Administrativ ,cu
modificeile $i compbdrile ulteioare,

DISPUN:
Art. I (1)Consitiul Local al Comunei Parincea ,judetul Bacau ,se mnvoaca in

sedinta ordinare in ziua de joi .24 11.2022.o'a1}00,1a sediul primAriei Comunei parincea.
(2)Proiecctul ordinei de zi este prevazut in anexa,parte integrante din

prezenta dispozilie.

AIUZ Sedinta se va desfasura la Primdria Comunei parincea si va avea loc cu
respectarea strict,a unor condilii adecvate de prevenire a r5spAndirii COVID-1g,astfel :. utilizarea unei sSli inc6pStoare, care sE permiti pdstrarea unei distante de 1,5 m intre

pafticipanti;

. dezinfedia prealabilS a spaliuluiin care va avea loc sedinta;

. aerisirea corespunzitoare a spatiului de sedint6;

. purtarea m5stii de protective du?d caz.

Pentru a asigura pregatirea corespunzetoare a sedintei consiliului local
comunal din data de 24 noiembrie a.c. ,se stabilesc urmatoareb masuri :

1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucrarile sedintei si transmiterea si/sau la distanta a tuturor materialelor
prevazute in proiectul ordinei de zi ,

fe?men : 18. '11 . 2022
Raspunde : secretarul general al comunei prin Compartimentul

relatii publice-comunicare.
2 ). Raportul de specialitate ,referatul de aprobare si proiectulde hotarare pentru punctut 1-
3 al ordinei de zi vor fi intocmite si avizate,in funclie de atributii si responsabilitati de :
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Rogu Sorin ,primarul comunei,
Drogu Mina-secretarul general al comunei ,

Olga Chirila - referent resurse umane,
Grecu Vasile-consilier --contabilitate,
Corina-Petronela BUTNARIU -consilier progr. dez. loc.,

3 ).Materialele vor fi intocmite ,actualizate pana la data de 23 11.2022
4 ).Proiectele de hotarare prevazute la ordinea de zi vor fi prezentate secretarului general si
comisiilor de specialitate,pentru analiza si avizare in comisii de specialitate ,pana la data de
23 1'l .2022. ac. ,orele 14:00;
5) in cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invitali de a formula gi depune
amendamente scrise asupra proiectelor de hotdrari.
o)Dezbaterea publice a proiectelor de hotarari inscrise la ordinea de zi,va avea loc in data
de 23 1'l.,incepand cu ora 14:00.

Respunde : secretarul general al comunei,prin compartimetul relatii
publice comunicare.
7 ).Pregatirea salii pentru desfesurarea gedinteiva fi asiguraul de:

Constantin-Comel HANCU,viceprimarul comunei,
Andra VASILAS , consilier-rel. publice-comunicars,in funqie de

atributii 9i responsabilit4i.
8 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotarare
prevazute la ordinea de zi vor avea loc in ziua de 23 11.2022,1n@pend cu ora 14 :00.
7 ).Comisiile vor fi ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de cetre :

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

Olga Chrild- referent resurse umane,
Grecu Vasile-consilier -contabilitate,
Corina-Petronela BUTNARIU -consilier progr. dez. loc.,

8) Sedintele consiliului local sunt publice conform art. 138, alin. 1 din OUG nr. 5712019
privind Codul Administrativ al Romaniei,cu modificarib 9i compbtarib ulterioare.

A!L3 Primarul si secretarul general al comunei prin compartimentele aparatuluide
specialitate se vor ingriji de pregatitea materialelor si a conditiilor pentru buna desfesurare a
sedintei consiliului local .

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,

LS 6
Contrasemneazd:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

UMina D
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AilEXA LA DISPOZITIA
nr.216 din lE noiembrie 2022

PROIECTUL ORDINEI DE Z
at ,edintei ordinare din data de 21 noiembrie 2O22Lera:!!Un.

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA.

Contrasemneaz;
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

Sorin Rogu
Primarul Comunei Parincea/

Secretar general/Resurse umane

Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei gi a statului de functii ale aparatului
de specialitate al Primarului Comunei
Parincea,iudetul Bacau;
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
execulie bugetare la data de 30 septembrie

Sorin Ro?u
Primarul Comunei Parincea,

Contabitif,te
Sorin Rolu

Primalul Comunei Parincea,
Programme de dez.
Loc./Contabilitate

Proiect de hotarare privind implementarea
proiectului,lMBUNATATIREA sERVlcllLoR
LOCALE DE BAZA PRIN ACHIZITIA DE
ECHIPAMENTE IN COMUNA PARINCEA,
JUDETUL BACAU'
DIVERSE

t t,

I

B \i^
Mina oRbGU

(p,e.umere t\i ume re )

I

Nr.

crt.

Den u m irea proiectului/problemei irscrise
p€ ordite8 de zi :

In[ialor/Comparinrentul responsabli cu
intocmirea si prezentarea raporiurur oe

specialitate




