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privind aprobarea cheltuielilor de intretinere i functionare pentru 
Centrul de Informare Turistica Comane§ti, pentru anul 2022 

Consiliul Local al orawlui Comanqti, judetul Baca', intrunit in edinta ordinard in data de 28.01.2022; 
Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate iii - . 22573/A din 04.01.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului oraului Comanqti in care se propune aprobarea cheltuielilor de intretinere 
functionare pentru Centrul de Informare Turistica Cornaneti, pentru anul 2022, 

- Referatul de aprobare nr. 22573/B din 04.01.2022 al Primarului ora§ului Comane§ti, 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local al ora§ului Comane§ti. 

In temeiul art. 129, aim. (1), aim. (2) lit. b, art.139, art. 196 aim. (1) lit, a i art. 197 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptd urmatoarea: 

` 

Art.l.  Consiliul Local al ora§ului Comaneti aproba cheltuielile de intretinere §i functionare pentru Centrul 
de Informare Turistica Comanqti, anul 2022, cu plata de la bugetul local pentru urmatoarele cheltuieli: 

- Cheltuieli personal: 58.000,00 lei/an 
- Alte cheltuieli de functionare a centrului: 19.500,00 lei/an (energie+incalzire = 16.000,00 lei/an, 

apa+canal+salubritate = 500,00 lei/an, po§ta+telecomunicatii+ interne = 3.000,00 lei/an) 
- Studiu de fundamentare pentru atestarea orwlui Comane§ti ca statiune turistica de interes local: 

25.000,00 lei 
- Materiale de intretinere i birotica.: 1.000,00 lei/an (furnituri birou = 600,00 lei, materiale curatenie = 

400,00 lei) 
- Protectia muncii: 100,00 lei/an 
- 	Alte cheltuieli cu bunuri i servicii: 86.000,00 lei/an 

Valoare totala: 189.600,00 lei/an cu TVA. 

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica la Institutia Prefectului Judetului Bacau, Primarului orwlui 
Comaneti, precum §i tuturor Directiilor, Serviciilor, Birourilor si Compartimentelor interesate din cadrul UAT-
Ora Comane§ti pentru ducerea la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la 
comunicare la Tribunalul Bacau. 
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Contrasemneaza, 
Secretar general 

Jurist Chirila Daniela 
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Din 28.01.2022 


