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pentru con vocarea Consiliului Local al orasului Comanesti in 
sedingi ordinara i stabilirea ordinii de zi 

Primarul orasului Comanesti, judetul Bacau; 
In temeiul art. 134 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ emite urmatoarea: 

ID) 	CD7Z.: -11A 

Art.1  Se convoaca Consiliul Local al ora§ului Comane§ti, judetul Bacau, in §edinta 
ordinard in ziva de marti 09 august 2022, ora 14.00  la sediul Centrului 5, str. Tudor 
Vladimirescu, Ora § Comane§ti, cu urmatorul: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

1. Depunerea juramantului domnului consilier local Banu Mihai Razvan . 
- initiator — Primarul oraplui 

2. Depunerea juramantului domnului consilier local Sarca Valentin Cristian 

- initiator — Primarul oraplui 

3. Project de hotardre privind modificare HCL nr. 167 din 06.11.2020 privind organizarea 
cornisiilor de specialitate pe domenii de activit ate 

- initiator — Primarul ora,sului 

4. Project de hotardre privind acordarea dreptului de uz i servitute a unei suprafete de 
teren din domeniul public, catre SC DELGAZ GRID SA pen tru lucrarea: „ Extindere retea yi 
racorduri gaze naturale presiune redusa ", str Progresului, nr. 72, 76, 78, oras Comanesti, 
jud. Bacau. 

- initiator — Primarul orasului 

5. Project de hotardre privind acordarea dreptului de uz i servitute a unei suprafete de 
teren din domeniul public, catre SC DEL GAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Extindere retea 
racorduri gaze naturale presiune redusa", str Poienii,fn, ora§' Comanesti, jud. Bacau. 

- initiator — Primarul oraplui - 

6. Project de hotardre privind acordarea dreptului de uz servitute a unei suprafete de 
teren din domeniul public, catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Extindere re,tea 
racorduri gaze naturale presiune redusa", str Cirepaia, nr. 177, 179, 181, 183, 183C, 185A, 
ora,s' Comane,sti, jud. Bacau. 

- initiator — Primarul oraplui - 



7. Project de hotarare privind acordarea dreptului de uz servitute a unei suprafete de 
teren din domeniul public, catre SC DEL GAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Extindere retea 

racorduri gaze naturale presiune redusa ", str Unirii, nr.3, oras Comanesti, jud. Bacau. 

8. Project de hotarare privind contracte de concesiuni i inchirieri terenuri. 
- initiator — Primarul orasului 

9. Project de hotar are privind aprobarea Acordurilor de colaborare cu gestionarii 
fondurilor cinegetice de pe raza U.A.T. — Ora y Comanesti, judetul Bacau. 

- initiator — Primarul orasului- 

10. Project de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul 
„ Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 3 in ora,stil Comanesti. 

- initiator — Primarul orasului- 

11. Informare privind Raport privind activitatea asistentiolor personali desfasurata in 
semestrul I - 2022 

Art.2.  Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai 
ora§ului Comane§ti in format electronic sau pe suport de hartie atunci cand materialul nu 
poate fi transmis in format electronic 
Art. 3  Proiectele de hotardre vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Comane§ti. 
Art. 4  Asupra proiectelor de hotArare inscrise in proiectul ordinii de zi, consilierii locali 
precum §i ceilalti initiatori prezenti la §edinta de consiliu vor putea formula §i depune 
amend amente. 
Art. 5  Personalul Serviciului Administratie Publica Locala se va ocupa de organizarea 

publicitate i transmiterea invitatiilor catre consilieri. 
Art.6  Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orawlui Comanesti, Serviciului Administratie Publica Locala §i tuturor Serviciilor si 
Birourilor interesate pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in tennen de 30 de 
zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 

P RI MAR, 
Ec. Viorel Miron 

Nr. 1041 
Din n-08 •aoa_2_ 

Contrasemneazk 
Secretar general 

jurist Daniela Chirila 


