
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal  
incheiat astazi 17.02.2022 in sedinta extraordinara convocata de indata 

a Consiliului Local al orasului Comanesti 

Convocarea consilierilor s-a fAcut prin Dispozitia nr. 335/16.02.2022, facandu-li-se cunoseuta 
ordinea de zi prin adresa nr. 26172/16.02.2022. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domnul consilier local, Sopartoc Teofil Cristinel, 
este prezent prin intermediul online. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile sedintei pot incepe. 

Se dã cuvantul dlui Presedinte de sedinta — Anastasiu Constantin - pentru a da citire ordinii de zi. 
Dl. Presedinte de sedinta, Anastasiu Constantin, dä citire ordinii de zi. 

1. Project de hotarare privind modificare HCL nr. 100 din 16.08.2021 privind schimbarea 
destinatiei unui imobil — Caminul nr. 6 — inclus in baza materiald a institutiei de invatamant 
preuniversitar de stat, Colegiului Tehnic „ Dimitrie Ghika" Comane§ti. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de §edinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai 
sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

2. Project de hotarare privind desemnarea reprezentantllor in Comisia de evaluare a probei 
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile 
de invatamant de pe raza ora§ului Comane§ti. 
Dna consilier local Si§ca Maria Laura: face urmatoarele propuneri: 
Centrul scolar de Educatie Inclusiva nr. 2 Comane§ti — DI Herciu Justin- membru, dl Anastasiu 
Constantin — supleant 
Colegiul Tehnic „ Dimitrie Ghika" ComAne§ti- Laic Robert Constantin — membru, Bala 
Monica — supleant 
Scoala Gimnaziala „Costachi S Ciocan" — Dane Irinel — membru, Sopartoc Teofil Cristinel — 
supleant. 
Se desfa§oard procedura de vot secret privind alegerea reprezentantilor in Comisia de evaluarc 
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct ii 
unitatile de invdtarnant de pe raza ora§ului Comanesti. 
In unna votului secret: voturi pentru -18, impotriva — 0, abtineri — 0, nu au participat la vot - 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt 
discutii. Nu mai sunt discutii. Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 

DI. Presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt alte probleme, declar inchise lucrarile sedintei de astazi. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 	 Secretar, 
Consilier local 
	

jurist Daniela Chirilä 
Anastasiu Constantin 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 


