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DISPOZTTTA
nr.237 din l5 dscembrie 2022

privind convocarea Consiliului Locat al Comunei Parincea in
sedinte ordinard tunard pentru data de 21 decembrie 2o22,ora 10:00-

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA,JUDETUL BACAU :

Vezend referatul secretarului general al comunei,inregistrat sub nr.9093 din data de
15 decembie 2022- pin care propune convocarea Consiliului local in sedinq ordinare in
luna decembie a.c.:

in temeiut dispozitiilor
ad.133,alin.1,atl.134,alin.1,lit.a.,aft.154,alin.(5),aft.155,a|in.(1),lit.b,alin.(3),lit.b $i c qi an.
196,alin.(1),lit.b din Ordonanta de UrgenE nr.572019 pivind Codul Administrativ ,cu
modificdile gi completerile ulteioare,

DISPU :
A!!_l (1)Consiliul Local al Comunei Parincea ,judetul Bacau ,se convoaca in

sedinta ordinard in ziua de joi .21 12.2022.o?10:00,1a sediul Primdriei Comunei Parincea.
(2)Proiecctul ordinei de zi este prevezut in anexa,parte integranta din

prezenta dispozitie.

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

. utilizarea unei s5li incapltoare, care sE permitS plstrarea unei distanle de 1,5 m intre
participanti;

. dezinfectla prealabilS a spaliului in care va avea loc sedinta;

. aerisirea corespunzetoare a spatiului de gedintS;

. purtarea m;stii de protective,dupS caz.

Pentru a asigura pregatirea corespunzatoare a gedintei consiliului local
comunal din data de 21 decembrie a.c. ,se stabilesc urmetoarele masuri :

1). Aducerea la cunostinta publicului a ordinei de zi a sedintei consiliului local, invitarea
consilierilor la lucrarile sedintei gitransmiterea qi/sau la distanle a tuturor materialelor
prevezute in proiectul ordinei de zi ,

Tetmen i '15.'12.2022
Raspunde: secretarul general al comunei prin Compartimentul

relatii publice-comunicare.
2 ). Raportulde specialitate ,referatul de aprobare si proiectul de hotarare pentru punctul 1-
11 al ordinei de zi vor fi intocmile si avizale,in functie de atributii qi responsabilitdti de :
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Rolu Sorin ,pdmarul comunei,
Orogu Mina-secretarul general al comunei ,

Adrian-Remus MDAVOI - inspector i.t.l.,
Grecu Vasile-consilier --contabilitate,
Corina-Petronela BUTNARIU -consilier progr. dez. loc.,

3 ).Materialele vor fi intocmite ,actualizate pana h data de 20 '12.2022
4 ).Proiectele de hotarare prevezute 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
20 12.2022. ac. ,orele 14 :00 ;

5) ln cadrul comisiilor de specialitate,consilierii locali sunt invitati de a formula 9i 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 20 'l2.,incepand cu ora 14:00.

Raspunde : secretarul general al comunei,prin compartimetul relatii
publice comunicare.
7 ).Pregatirea salii pentru desfesurarea s,edinteiva fi asigurata de :

Constantin-Cornel HANCU,viceprimarul comunei,
Andra VASILAS , consilier-rel. publice-comunicare,ln functie de

atribulii si responsabiliteli.
8 ).Sedintele comisiilor de specialitate pentru studierea si avizarea proeictelor de hotarare
prevazute la ordinea de zi vor avea loc in ziua de 20 12.2o22,incepand cu ora 14 :00.
7 ).Comisiile vor fi ajutate pentru clarificarea problemelor ce se vor ridica de c5tre :

Ro?u Sorin ,pdmarul comunei,
Drogu Mina-secretarul general al comunei .

Adrian-Remus RADAVOI - inspector i.t.l.,
Grecu Vasile-consilier --contabilitate,
Corina-Petronela BUTNARIU -consilier progr. dez. loc.,

8) Sedintele consiliului localsunt publice conform art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57120'19
privind CodulAdministrativ al Romaniei,cu modificarile qi compbtarib ulterioare.

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

Contrasemneaze
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

Mina DROGU

B

(prsnumale li.um€le)

PRIIVARUL

,6
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA

ANEXA LA DISPOZTTTA
nr. 237 din 15 decembrie 2022

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
al gedintei ordinare din data de 21 decembrie 2022.9ra_!Oi00.

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificdrii
bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Comunei Parincea,a Listei de investitii-
actualizati Si a P.A.A.P-actualizat, pe anul
2022 :

Sorin ROgU
Primarul Comunei Parincea/

Contabilitate

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor,
taxelor locale Si a taxelor special datorate, de
persoanele fizice qi juridice, Comunei Parincea
in anul fiscal 2023:

Sorin ROQU
Primarul Comunei Parincea/

Contabilitate/lTL

Proiect de hoterare privind aprobarea Raportului
de evaluare pentru terenul situat in intravilanul
satului Parincea,in suprafata de 191
m.p.,identificat cu numarul cadastral
60052,apartinand domeniului privat al Comunei
Parincea,judetul Bacdu,a Metodologiei privind
vanzarea acestui imobil 9i vanzarea imobilului cu
exercitarea dreptului de preemtiune ,prin

iere directa cu S.C.OPTIN,'!A PLUS S.R.L.negocrere drrecta cu 5.u.oP llMA PLUS s.R.L. ,

Sorin ROSU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

Proiect de hoterare privind aprobarea Statului
Comunei Parinc€a,iudetul Baceu -actualizat ;

Sorin RO$U
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

Proiect de hotdrare privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
sau de amenajare a teritoriului :

Sorin ROqU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

Proiect de hot6rare privind acordarea mandatului
special al reprezentantului legal al U.A.T.
Comuna Parincea in AGA - ADlB,cu privire la
punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei
AGA-ADIB ,din data de 23 12. 2022 ,

Sorin ROgU
Primarul Comunei Parincea/

Contabilitate

Nr.

crt,

Den u m irea pro iectu lu i/prob lcmei inscrisc
pe ordinea de zi :

lniliator/Comparimentul responsabil cr/
intocmirea si prezentarea raportului de

specialitate

2.

3

5.
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7 Proiect de hotarare privind desemnarea

reprezentantului Consiliului local al comunei
Parincea in cadrul Comisiei pentru Evaluarea si
Asigurarea Calitelii (CEAC) a Liceului Tehnologic
,,Georqeta J. Cancicov " Parincea ;

Sorin ROgU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez. Loc.

8 Proiect de hotarare privind aprobarea
documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI/SF) si a indicatorilor lehnico-
economici actualizati pentru obiectivul de
investitii ,,CONSTRUIRE POD SAT VLADNIC,
COMUNA PARINCEA. JUDETUL BACAU'.
aprobat pentru finantare prin Programul national
de investitii .,Anghel Saligny'. precum $i a sumer
reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de
la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

Sorin ROSU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

I Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului
tehnic de executie si actualizare indicatori
tehnico economici pentru obiectivul de investitie
CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR
INTEGMT SAT PARINCEA, COMUNA
PARINCEA, JUDETUL BACAU, SMIS ,I42663;

Sorin ROgU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

10. Proiect de hotarare privind aprobarea cL DE
APROBA Notei Conceptuale,a Documentatiei tehnico-
economice, faza SF si a Proiectului Tenic de Executie al
obiectivului de investitie- CONSTRUIRE SALA DE SPORT
lN COMUNA PARINCEA. JUDETUL BACAUi

Sorin ROgU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

11 Proiect de hotarare privind aprobarea prederii
amplasamentului obiectivului de investitie-
CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN COMUNA

PARINCEA, JUDETUL BACAU;

Sorin ROgU
Primarul Comunei Parincea/

Programme de dez.
Loc./Contabilitate

12 DIVERSE

PRIMARUL COMUNEI PARINCEA.
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Contrasemneaze:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

d
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