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pentru con vocarea Consihului Local in
§. edinia extraordinara convocatii de indata i stabilirea ordinei de zi

Primarul orwlui Comane0i, judetul Bacau;
In temeiul art. 134 aim. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu completarile i modificarile ulterioare, emite
urmatoarea:

Dm u. fAr 1,3

je

Art.1 Se convoaca Consiliul Local al orwlui Comane0i, judetul Baal", in edinta
extraordinara convocata de indata, in ziva de joi, 17 februarie 2022, ora 12.00 la
sediul Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora Comanqti, cu urmatoarul
PROJECT AL ORDINII DE ZI:
1. Project de hotarare privind modificare HCL nr. 100 din 16.08.2021 privind
schimbarea destinatiei unui imobil — Climinul nr. 6— inclus in bozo materialii a
institutiei de inviitlimant preuniversitar de stat, Colegiului Tehnic „ Dim itrie Ghika"
Comiinesti.
-initiator — Primarul oraplui —
2. Project de holt:rare privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de evaluare a
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director
adjunct in unitafile de invagimant de pe raza ormyului Comiinesti.
-initiator — Primarul oramlui —

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 hotarare vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate al
Consiliului Local Comane§ti.
Art. 4 Asupra proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordini de zi, consilieri locali
precum i ceilalti initiatori prezenti la §edinta de consiliu vor putea formula §i depune
amendamente.
Art. 5 Personalul Serviciului Administratie Publica Locald se va ocupa de organizarea
§edintei, publicitate §i transmiterea invitatiilor catre consilieri.
Art.6 Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau,
Primarului ora§ului Comanesti, Serviciului Administratie Publica Locald i tuturor
Serviciilor i Birourilor interesate pentru_ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in
termen de 30 de zile de la comunicam'Werbuxialul Bacau.
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