
pentru con vocarea Consiliului Local al orasului Conthnesti in 
sedinta ordinard i stabilirea ordinii de zi 

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

administrativ emite urmatoarea: 
i - 	1.---rg  

Art.1  Sc eonvoaca Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Baca', in sedinta. ordinal -ã in ziva 
de marti 28 tioiccobrie 2022, ora 14.00  la sediul Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora s Comanesti, cu 
unnatorul: 

PROJECT AL ORDINII DE ZI: 
1. Project de hotara re privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022. 

- initiator — Primarul ora,sului Comeinesti - 
2. Proiect de hoteireire privind modificarea i completarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 

2022. 
- initiator — Primarul orayului Comanesti - 

3. Project de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2022 la Serviciul 
Local „Eco Valea Muntelui Comeinesli". 

- initiator — Primarul orasului Comeinesti — 
4. Protect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022 la Spitalul 

orayenesc „loan Lascar„ Comanesti. 
5. Project de hoterrare privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 la 

Spitalul orayenesc Joan Lascar„ Comane.yti. 
6. Proicet de hot/rare privind contracte de concesiuni yi inchirieri terenuri. 

- initiator — Primarul orayului Comanesti — 
7. PA)ject de hotarare privind accesul in teren ifOlosinter temporarei de catre Societatea CONPET SA a 

unei suprale le de teren din domeniul public si privat al UAT Orasul Comernesti, pentru lucrarea: inlocuire 
concluder de transport Nei cu diametru 85/7  Lucacesli- Vermesti — tronsonul de la deal Meigura ( Crucea 
Rosie) la Vermesti ( drum mina Vermesti) pe lungime de aproximativ 9 km. 

- initiator- — Primarul orasului Comanesli — 
8. Protect de hoteirare privind acordarea dreptului de uz i servitute a unei suprafete de teren din 

domeniul public, certre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Extindere retea i racord gaze naturale 
pre,sittne reclusa" str Vranceanu, nr. 18, oras Comeinesti, judetul Bacetu. 

- initiator — Primarul orasului Comeinesti — 
9. Proiect. de hoterrare privind aprobare Pro gramului i a bugetului alocat organizeirii si desfasureirii 

manikstarilor cultural- artistice si religioase dedicate Seirbatorilor de Tamer 2022-2023. 
initiator Primarul orasului Comeinesti — 

10. Protect de hotarare privind modificarea Organigramei .si a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Comernesti si al Serviciilor publice subordonate. 

- initiator Primarul orasului Comeinesti 
Ii. Project de hoterrare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din 

cadrul scolitor de pc raza orasului Comanesti. 
- initiator. Primarul orasului Comanesti — 

1Z. l'racct de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 31/10.02.2022 privind aprobarea 
numarulta si cuantumului burselor scolare cc se vor acorda elevilor din unitatile de invert ermant din ora.yul 
Comalle,yri. 

- initiator — Primarul orasului Comernesti 



13. 1") - lect de hotarare privind punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr 15/2021 legat de 
proiectul L7icienlizarea energetic a cladirilor pub/ice — Spitalul orasenesc loan Lascar Comanesti — 
Judetul Bacau, orasul Comanesti, str. Vasile Alecsandri, nr I. 

- initiator — Primarul orasului Comanesti — 

124 . Project de hota rare privind aprobarea proiectului ci a cheltuielilor legate de Proiectul 
„ Dezvoharca medicaid ambulatorie la Comanesti". 

- initiator — Primarul orasului Comanesti — 

1„4. Proiect de hota rti re privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de Proiectul 
„ Echipamente .s1 material destinate reducerii riscului de infect ii nosocomiale pentru Spitalul orasenesc 
„ loan Lase& „ Comanesti. 

- initiator — Primarul orasului Comanesti — 

Art.2. 	N/1 ateracle inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai orasului 
Comanesti in format electronic sau pe suport de hartie atunci cand materialul nu poate fi transmis in folinat 
electronic 
Art. 3  Proiectele de hotarare vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Comanesti. 
Art. 4  Awl-a proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum i ceilalti 
initiatori prezcnti la sedinta de consiliu vor putea formula si depune amendamente. 
Art. 5 Persomiltil Serviciului Administratie Publica Locala se va ocupa de organizarea sedintei, publicitate si 
transmitcrea i1\/ 	catre consilieri. 
Art.6 	Przenta dispozitie se va comunica institutiei Prefectului judetului Baca', Primarului orasului 
Comanesti, Serviciului Administratie Publica Localã Si tuturor Serviciilor Si Birourilor interesate pentru 
duccre la Lidcpliniie, cu drept de contestatie in terrnen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 

PRIMA R, 
Ec. Viorel Miron 

Nr. 1 5o2 
Din 22 	-2-02-2_ 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

jurist Daniela Chirila 
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