
ROMANIA 

JUDETUL BACA.U 

COMUNA PARJOL 

NR. 4616 I 20.09.2019 

CONVOCARE 

In baza Dispozitiei nr. 281/20.09.2019 emisa de Primarul comunei Parjol, judetul Bacau, se 
convoaca Consi l iu l  Local al comunei Parjol, judetul Bacau, in sedinta ordinara pentru data de 26 
septembrie 2019 orele 14,00 care va avea loc la sediul Consiliului Local Parjol cu urmatoarea ordine 
de zi :  

1. Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei 

Pdrjol pentru lunile octombrie, noiembrie Ji decembrie 2019. 

2. Proiect de hotdrdre arivind revocarea Hotardrii Consiliului Local al comunei Pdrjol nr. 50 din 

2 7. 06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea Ji desfdsurarea licitatiei pub lice 

pentru inchirierea spatiilor/terenurilor apartindnd domeniului public si/sau privat al comunei 

Pdrjol. 

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 26 septembrie 20 19  au 
fost puse la dispozitia consilierilor locali prin e-mail de pe adresa consiliullocal_parjol@yahoo.com. 

Proiectele de hotarari au fost trimise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate : Comisiei pentru 
activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate �i familie, protectia copilului; Comisiei pentru activitati 

economico-financiare, amenajarea teritoriului �i urbanism, Comisiei pentru rnunca �i protectie sociala, protectia 

mediului si turism, juridica si de disciplina ; 

Dupa studierea materialelor inscrise pe proiectul ordinii de zi, daca considerati oportun, va invitam sa 

formulati �i sa depuneti amendamente asupra proiectelor de hotarari, 

1.A lexandrescu Ion 
----- 

2.Ardeleanu loan 
------ 

3.Co�a Ciprian Sorin _ 

4.Csaszar Emeric 
------ 

5 .Comarlau Costel 
----- 

6 .D iac Irinel 
------- 

7.Eri� Mihai _ 



8.Gogoncea Sorin _ 

9.Horonceanu Alexandru 
--- 

1 O.Hagima Gheorghe _ 

l l.Puscasu Neculai _ 

12.Pa�escu Irinel _ 

13.Pruteanu Lora _ 

14.Sandu Adrian 
----- 

15 .Volmer Ion 
------ 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA PARJOL 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARJOL 

Proiect de Hotarare nr. 4601 din 19.09.2019 

Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parjol nr. 50 din 27.06.2019 

privind aprobarea regulamentului privind organizarea �i desfasurarea licitatiei publice 

pentru inchirierea spatiilor/terenurllor apartinand domeniului public si/sau privat al 

comunei Parjol 

Primarul Comunei Parjol 
A vand in vedere: 

raportul de specialitate nr. 4604 I 20.09 .2019 al compartimentului Juridic din cadrul 
Primariei Comunei Parjol 

referatul de aprobare nr. 4600 I 19 .09 .20 19  al Primarului Comunei Parjol 
prevederile CAPITOLUL III - Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate 

publica al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, art. 297 �i urmatoarele din O.U.G. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 

Vazand Avizul consultativ al Comisiei pentru activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism ; A vizul consultativ al Comisiei pentru munca �i protectie 
socials, protectia mediului si turism, juridica si de disciplina ; 

in temeiul 1 3 6  a l in  ( 1 )  din O.U.G .  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

PROPUNE: 

ART. 1 - Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parjol nr. 
50/27.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea �i desfasurarea licitatiei 
publice pentru inchirierea spatiilor/terenurilor apartinand domeniului public si/sau privat al 

comunei Parjol. 
ART. 2. - Prezenta hotarare va fi cornunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau, 

Primarului Comunei Parjol, Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Parjol si va 
fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul institutiei, 

A vizat pentru legalitate Secretar Gener�aru Margareta 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA PARJOL 

PROIECT DE HOTARARE 

privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Parjol pentru 

lunile octombrie , noiembrie si decembrie 2019 .  

Primarul comunei Parjol.judetul Bacau; 

Avand in vedere: 

-prevederile art. 123 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

-raportul nr. 4470/17.09.2019 al Secretarului comunei Parjol; 

Vazand avizul nr. __ /25.09.2019 al Comisiei pentru activitati social 

culturale.culte.invatamant, sanatate �i familie.protectia copiilor, avizul nr. __ /25.09.2019 

Comisiei pentru munca si protectie social.protectia mediului si turism.juridica si de disciplina 
�i avizul nr. __ /25.09.2019 al Comisiei pentru activitati economico-financiare,amenajarea 

teritoriului si urbanism , din cadrul Consiliului local al comunei Parjol; 

In temeiul prevederilor art. 136  alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr .57/2019 privind Codul administrativ, 

PROPUNE: 

Art.1 - Se aproba alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Parjol 
pentru lunile octombrie,noiembie si decembrie 2019, in persoana domnului/doamnei consilier 

Art.2- Prezentul Proiect de hotarare se transmite Compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului,comisiilor de specialitate ale Consiliului local si se 

afiseaza la sediul Primariei Parjol . 

INITIATOR, Avizat pentru legalitate, 

Secretar general , 


