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TD - 
pentru convocarea Consiliului Local al oraului corn anefti In 

$edinJá ordinarei 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: 

D:.1@GPC)?Z:..1VIT 
Art.1 Se convoaca Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, in sedinta 

ordinard in ziva de marti 19 aprilie 2022, ora — .00  la sediul Centrului 5, str. Tudor 
Vladimirescu, Ora s Comanesti, cu urmatorul: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

1. Project de hotardre privind rectificarea bugetului de venituri cheltuieli pentru anul 
2022. 

- initiator — Primarul oraplui 
2. Project de hotardre privind aprobarea contului de excutie a bugetului local la sfdr0tul 
trimestrului I - 2022. 

- initiator — Primarul orapilui — 
3. Project de hotardre privind aprobarea contului de excutie a bugetului local pe anul 2021. 

- initiator — Primarul orapclui — 
4. Project de hotardre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 
din cadruil colilor de pe raza oraqului Cornanegi 

- initiator — Primarul oraplui — 

5. Project de hotardre privind con tracte de concesiuni i inchirieri terenuri. 
- initiator — Primarul oraodui — 

6. Project de hotarare privind acordearea dreptului de uz §‘i servitude pentru o suprafard de 
teren din domeniul public, catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea : Lucrari de intarire 
retea LEA JT aferente PTA 40 Comane0i, oraq Comane0i, judetul Bacau. 

- initiator — Primarul orapilui — 
7. Project de hotarare privind modificarea art.] alin. 1 alin 2 din HCL nr. 88/09.06.2009 
privind stabilirea tarifului maximal de distanta in veredere efectuarii serviciului de transport 
persoane in regim de taxi. 

- initiator — Primarul ora,sului — 
8. Project de hotardre privind alegerea pre,vedintelui de ,sedinta 

- initiator — Primarul oraplui — 
9. Informare privind Analiza de Evaluare a Activitatii desfa4urate in trim. I 2022 a SPCLEP 
Comanayti. 



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 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 
amendamente. 
Art. 5 Personalul Serviciului Administratie Publied Locald se va ocupa de organizarea 
§edintei, publicitate si transmiterea invitatiilor care consilieri. 
Art.6 Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Back, Primarului 
ora§ului Comane§ti, Serviciului Administratie Publied Locala §i tuturor Serviciilor §i 
Birourilor interesate pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de 
zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 

PRIMAR, 
Ec. Viorel Mira 
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