
pentru convocarea Consiliului Local in 
edin1à ordinará ji stabilirea ordinei de zi 

Primarul orau1ui Comäneti, judeu1 Bacáu; 
In temeiul art. 39 §i art. 68 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, 

republicatä, cu modificárile §i completárile ulterioare, emite urmätoarea: 

Art.1 Se convoacá Consiliul Local al orau1ui Comäneti, judeu1 Bacäu, In §edintii 
ordinará In ziva de marti 30 lanuarie 2018, ora 14.00 la sediul Unitáii Administrativ 
Teritoriale Oraul Cománeti, cu urmätoarea ordine de zi: 

1. Project de hotãrâre privind aprobarea refelei scolare la nivelul oraului Cománeti 
pentru anul scolar 2018-2019. 

- initiator - Primarul oraului 

2. Project de hotárâre privind modi:ficarea HCL nr. 151/2010 privind delegarea gestiunN 
actività(ii de colectare selectivâ si reciclare deseuri, inclusive deeuri rezultate din material de 
construcf ii, sistem integrat de management al deeurilor cãtre S.C. ECO VALEA MUNTEL UI S. 
R.L 

- initiator - Primarul oraului 

3. Project de hotárâre privind aprobarea atribuirii ,,Contractului de concesionare pentru 
delegarea gestiuniiserviciului de operare instala/ii  deeuri municipal In judeful Bacáu,,. 

- initiator - Primarul oraului 

4. Project de hotárâre privind aprobarea cotiza(iei aferente membrilor ADIS Bacáu 
pentru anul 2018. 

- initiator - Primarul oraului 

5. Project de hotárâre privind aprobarea achiz4iei  de servicii de revizuire documenta fie 
DALI pentru proiectul ,, Reabilitare, modern izare, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educafionale la .coala ,, Liviu Rebreanu,, Impreunâ cu structura arondatà - coala nr.4, din 
orasul Comànesti. 

- initiator Primarul oraului 



6. Project de hotárâre privind aprobarea achizifiei de servicii de revizuire documentafie 
DALI pentru proiectul ,, Reabilitare, modernizare, dezvoltarea Si echiparea infrastructuril 
educafionale ía Scoala,, Ciprian Porumbescu,,, din orasul Comãnecti. 

- initiator - Primarul oracului 

7. Project de hotàrâre privind aprobarea sustenabilitàfii proiectului ,, Reabilitare si 
modernizare ,,Gentrului de tineret In orasul Comàneti,judeful Bacàu,,, pentru anul 2018. 

- ini(iator - Primarul orayului 

8. Project de hotàrâre privind aprobarea sustenabilltä (ii proiectului ,, Reabilitare si 
modernizare ,, Centrului de Inform are si Promovare Turisticá Conzãneti - CNIPT,,, pentru anul 
2018. 

- ini(iator - Primarul orayului 

9. Project de hotàriIre privind aprobarea sustenabjlitàtij proiectului ,, Reabilitare si 
modernizare ,,Reabilitarea, reamenajarea, m odernizarea si dotarea Ambulatoriului in tegrat a! 
Spitalului oràsenesc,, loan Lascàr din orasul Comänestijudetul Bacàu,,, pentru anul 2018. 

- ini(iator - Primarul orayului 

10 Project de hotárâre privind aprobarea sustenabilitãtii proiectului ,,Centrul de 
Agrement Trotus -  lonuf Iftimoaie,,, pentru anul 2018. 

- ini(iator - Primarul orayului 

11. Project de hotãrãre privind aprobarea sustenabilitáfll proiectului,, Pentru o via/a mai 
bunà In comunitatea noastrã,,, pentru anul 2018. 

- ini(iator - Primarul orayului 

12. Project dq hotàrâre privind aprobarea sustenabilità(ii proiectului ,, Reabiljtarea si 
modernizarea clàdirj! Centrului 5 In orasul Comànesti judetul Bacäu,, pentru anul 2018. 

- ini(iator - Primarul orayului 

13. Project de hotàrâre privind aprobarea achizitiei de servicij de consultantà pentru 
accesarea programelor cufinanfare nerambursabilá pentru anul 2018 

- initiator Primarul oraului 

14. Project de hotàrdre privind concesiuni si Inchiriei. 

- ini(iator Primarul oracului 

15. Project de hotàrâre privind aprobarea PUD, str Nufarului, bi. 12 Ap. 1 orac Comãnecti 
Judetul Bacàu. 

- ini(iator - Primarul oracului 

16. Project de hotárâre privind modijicarea HCL nr. 167/23.11.2017 pentru darea In 
folosin(á gratuitá a unui suprafete de teren cätre SC DEL GAZ GRID S.A 



17. Project de hotãrâre privind aprobarea unui schimb de terenuri Intre Orasul 
Comänesti Si S.0 DIMMER S.R.L. 

- initiator - Primarul oraului 

18. Project de hothrâre privind schimbarea formei de organ izare a! SC Eco Valea 
Muntelui SRL din societate cu rãspundere Iimitatá In societate pe acfiuni. 

- initiator - Primarul oracului 

19. Informare privind Raport de activitate la SPLEP Comànesti pentru an iii 2017. 

- initiator - Prin2arul oraului 

20. Alte probleme: 

Art.2 Personalul Serviciulul Administratie publicá localã se va ocupa de organizarea 
edintei, publicitate i transmiterea invitatiilor cätre consilieri. 

PRIMAR, 
Ec. Viorel Miron 

(j 

Nr. 
Din:  

Avizat pentru legalitate, 
Secretar 

jurist Daniela Chirilà 


