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    DISPOZIȚIE nr.173 din 22.07.2022 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Pancești pentru ședință ordinara  în 

data de 29.07.2022 
 

Primarul comunei Pâncești, județul Bacău; 
Având în vedere: 

 prevederile art.133 alin.(2), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(5) și ale art.135 alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul art.134, alin.(1),lit.a) si alin.(4) , art.155, alin.(1),lit.a), alin.(3),lit.b) si ale 196 
alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ, 
 

                                                           emite urmatoarea   DISPOZITIE: 
 

       Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pâncești  pentru ședință ordinara 
în data de 29  iulie  2022, ora 1100, sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului 
Local Pancesti si pentru care  este propusa  ordinea de zi din anexa la prezenta 
dispozitie: 
       Art.2.- Materialele inscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozitia consilierilor, 
dupa caz, in format electronic, prin comunicare pe  mail, Whatsapp, sau alta aplicatie 
de mesagerie convenita cu fiecare consilier in parte, sau la  sediul Consiliului Local 
Pancesti. 
       Art.3.- (1) Proiectele de hotarari de pe ordinea de zi propusa se transmit spre 
avizare tuturor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Pancesti. 
                   (2) Se considera prezenti la sedintele comisiilor de specialitate si consilierii 
locali care participa prin utlizarea oricaror mijloace electronice. 
        Art.4. Propunerile de amendamente vor fi transmise catre secretarul general al 
comunei  Pancesti pana la ora inceperii sedintei, acesta transmitandu-le catre comisiile 
de specialitate, dupa constituirea acestora, pentru a fi incorporate in rapoartele de 
avizare cu caracter consultativ emise de catre comisii si supuse ulterior votului in cadrul 
sedintei de consiliu local. 
         Art.5. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Bacău 
și va fi adusă la cunostință publica in conformitate cu prevederile legale. 
 
 
 
 
PRIMAR                                           Contrasemnează,                     

           Visinel GRADINARU                                              Secretarul general al comunei  
                  Geta GHINITA 
 
 
 
Originalul se gaseste la sediul institutiei 



 

 

COMUNA PANCESTI                                                  Anexa la Dispozitia 

PRIMAR                                                                       nr. 173/22.07.2022 

 

                            Proiectul ordinii de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind modificarea retelei scolare din comuna Pancesti, 

judetul Bacau pentru anul scolar 2022-2023.Initiator : primarul comunei Pancesti. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pancesti, judetul Bacau.Initiator: 

primarul comunei Pancesti. 

3. Informare referitoare la modul de desfasurare a activitatilor de la Cooperatiiva 

Agricola Valea Bisericii din comuna Pancesti si situatia lucrarilor de intretinere a 

pasunii comunale inchiriate.  

4. Diverse. 

 

 

 

                                              Primar, 

                                      Visinel GRADINARU 

 


