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pentru con vocarea Consiliului Local al oraului Cornánesti In 

cedin1á ordinará ci stabilirea ordinii de zi 

Primarul orau1ui Comäneti, judeu1 Bacau; 
In terneiul art. 134 aim. (1) lit, a) din Ordonana de Urgena nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ ernite urmätoarea: 

Art,1 Se convoacä Consiliul Local al oraului Comneti, judeu1 Bacäu, In edinà ordinar. In ziva 
de joi 29 septembrie 2022, ora 12.00 la sediul Centrului 5, str. Tudor Viadimirescu, Ora Comäneti, cu 
unuãtorul: 

PROIECT AL ORDINII DE 
1. Project de hotardre privind rectzj'Icarea bugetului de venituri ,vi cheltuieli pe anul 2022. 

- initiator - Primarul oraului- 
2. Project de hotãrdre privind modijIcarea yi completarea Listei obiectivelor de invest itil pcntru anul 

2022. 
- initiator - Primarul orcicului- 

3. Project de hotardre privind rectijicarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la 
Serviciul Eco Vale Muntelui. 

- initiator - Primarul oras'ului- 
4. Project de hotárdre privind acordarea dreptului de uz i servitute pentru suprafafa de teren din 

domeniul public, cãtre SC DEL GAZ GRID SA pentru lucrarea: ,, Extindere re[ea .s'i racord gaze naturale 
presiune redusd ", str. Dealului, nr. 17, oracul Comäneti, Jude ful Bacäu. 

- initiator - Primarul oraului- 
5. Pro iect de hotäráre privind contracte de concesiuni i Inchirieri terenuri. 

- initiator - Primarul oraului- 
6. Project de hotaráre pentru modzjIcarea HCL nr. 43 din 25.03.2022 privind ini,tierea demersurilor 

pentru constituirea pädurii-pare a ora.ului Comàneti, jud. Bacãu. 
- initiator - Primarul oraului- 

7. Proiect de hotãrdre privind aprobarea rectijIcärii cheltuielilor de Intre,tinere ifunctionare  a 
Centrului de agrement Trotu,c- lonuf Ifiimoaie "pentru anul 2022 

- initiator - Primarul orac'ului- 
8. Project de hotãráre privind modijI care HCL nr. 6 din 28.01.2022 privind aprobarea cheltuielilor de 

Intre(inere .ifuncfionare a Centrului Nafional de Informare i Promovare Turisticä Comãnes'tipentru anul 
2022. 

- initiator - Primarul ora,vului- 
9. Pro iect de hotardre privind darea In administrare colii Gimnaziale "Liviu Rebreanu" 

Comãnesti a echipamentelor IT achizi,tionate de Ora'ul comane'ti prin Proiectul "Dotarea unitãfilor de 
mnvã(ãmánt preuniversitar din ora.'ul Comäneti, Jude ful Bacäu, cu echipamente TIC necesare pentru 
derularea activitäfilor didactice In mediul on-line" - COD SMIS - 144044 

- initiator - Primarul ora,cului- 
10. Project de hotardre privind darea In administrare 'co lii Gimnaziale 'Ciprian Porumbescu" 

Cornäne,,vti a echipamentelor IT achizifionate de Ora,'ul Comäne,cti prin Proiectul "Dotarea unitä,tilor de 
Invà,tämánt preuniversitar din ora,cul Comäneti, judeful Racãu, cu echipamente TIC necesare pentru 
derularea activitàfilor didactice In mediul on-line" - COD SMIS - 144044 

- initiator - Primarul oraului- 
11. Proiect de hotardre privind darea In administrare Scolii Gimnaziale "Costache S. Ciocan" 

Cománe.'ti a echipamentelor IT achizifionate de Ora'ul Cománe'ti prin Proiectul "Dotarea unitä,tilor de 
Inväfãinánt preuniversitar din orcz,cul Cománe'ti, Jude ful Bacàu, cu echipamente TIC necesare pentru 
derularea activitáfilor didactice In mediul on-line" - COD SMIS - 144044 

- initiator - Primarul oraului- 



12. Project de hotardre privind darea In adininistrare Colegiului Tehnic 'Dimitrie Ghika" Comäne,c 
a echipainentelor IT achiz4ionate de Ora,vul C'omãne'ti prin Proiectul "Dotarea unitã,tilor de Inváfämâ; 
preuniversitar din ora,s'ul Cománe,vti, Jude j'ul Bacáu, cu echipamente TIC necesare pentru derulare 
activitä[ilor didactice In mediul on-line" - COD SMIS - 144044 

- iniçiator - Primarul oraului- 
13. Project de hotardre privind aprobarea unor cheltuieli In cadrul Proiectului "Dotarea unitctilo 

de Invátämánt preuniversitar din ora,vul Comänes'ti, Jude ful Bacáu, cu echipamente TIC necesare pentn 
derularea activitã,tilor didactice In mediul on-line" - COD SMIS - 144044. 

- initiator - Primarul ora,cului- 
14. Pro iect de hotardre privind deseinnarea reprezentan(ilor Consiliului Local al oraului Cománecti I 

C'onsiliile de administraçie i In C'omisiile de Evaluare .i Asigurarea Calitdfii In unitafile de Invä,tá,nánt din 
oraul Comc1ne.ti, 

- initiator - Primarul ora.,cului- 
15. Pro iect de hotardre privind deliinitarea perimetrulul ca Stafiune Turisticá de Interes Local- oraui 

Comãne.ti. 
- initiator - Primarul ora,s'ului- 

16, Project de hotardre privind modificarea Statului de Func[ii al aparatulul de specialitate al 
primarului .,vi al serviciilor publice subordonate. 

- initiator - Primarul ora.,s'ului- 
17. Project de hotardre privind aprobarea devizului general estimativpentru proiectul, Modernizare 

stafie de epurare Si extindere refea de canalizare ora.yul Cománe.,vti, Jude ful Bacãu. 
-initiator - Primarul ora,cului - 

18. Project de hotardreprivind darea In administrare a unor bunuri mobile cãtre coala Girnnazialä,, 
Liviu Rebreanu "Cománe.ti. 

-initiator - Primarul oraului - 
19. Project de hotardre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualiza(i .i asigurarea 

cofinanfärii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sejinan,teazá de la bugetul de stat prin 
PNDL, dupa incheicrea contractelor de achizi,tii, pentru proiectul,, Asfaltare i amenajare parcàri pe str. 
'upanului, str. Muntelui, str. Codrului .,cistr. Fundátura S'oimului. 

-inifiator - Primarul ora,vului - 
20. Project de hotardre privind Incheierea unui contract de parteneriat cu Asociafia ,,Simfonia Florilor" 

Bacãu 
-initiator - Primarul orayului - 

21. Project de hotardre privind achizifionarea de cupe pentru premiereaparticipanfilor la Campionatul 
National la Endurocross ce se va desJäura In ora.Iul Cománeti, Jude Jul Bacáu. 

-initiator - Primarul oravului - 
22. Proiect de hotardre privind ale gerea Pre,cedintelui de ,cedinJd. 

- initiator - Primarul oraului- 
Art.2. 	Materialele Inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai oraului 
Cornäneti in format electronic sau pe suport de hârtie atunci când materialul flu poate fi transmis in format 
electronic 
Art. 3 Proiectele de hotärâre vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Comäneti, 
Art. 4 Asupra proiectelor de hotärâre Inscrise In proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum i ceilali 
initiatori prezeni la sedinta de consiliu vor putea formula si depune arnendarnente, 
Art. 5 Personalul Serviciului Administraie Public. Localä se va ocupa de organizarea edinei, publicitate i 
transmiterea invitatiilor cätre consilieri. 
Art.6 Prezenta dispoziie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacu, Prirnarului orau1ui 
Comäneti, Serviciului Administratie Publicà Locald §i tuturor Serviciilor si Birourilor interesate pentru 
ducere la indeplinire, cu drept de contestatie In termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacäu. 
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