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pentru convocarea Consiliului Local in
sedinta extraordinara convocatei de indata si stabilirea ordinei de zi
Primarul oraptlui Comaneqti, judetul Baca*
In temeiul art. 134 alin. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu completarile i modificarile ulterioare, emite
urnfatoarea:

B.::@: GPCATIVOM
Art.1 Se convoaca Consiliul Local al ora§ului Comane§ti, judetul Bacau, in §edinta
extraordinara convocata de indata, in ziva de vineri , 13 mai 2022, ora 12.00 la sediul
Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora Comane0i, cu urmatoarul
PROJECT AL ORDINII DE ZI:
I. Project de hotartire pentru aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor
aferente proiectului „ Reabilitarea moderata a cleidirii CRAI NOU din str. Liceului,
orasul Comanesti, judetul Bacau", in cadrul Planului National de Redresare
Rezilienta al Romaniei Componenta 10— Fondul Local.
-initiator — Primarul oraplui —
2. Project de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului 0 a cheltuielilor
aferente proiectului „ Reabilitarea moderate: - a cladirii publice — sediul administrativ
din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bacau", in cadrul Plan ului National de
Redresare 0 Rezilientei al Romilniei Componenta 10- Fondul local, Investitia
Reabilitare moderatei a cladirilor publice pentru a imbunateiti furnizarea de servicii
publice de catre unitatile administrative- publice.
-initiator — Primarul oraplui —

3 • Project de hoteirtire pentru modificare HCL nr. 89/19.04.2022 privind aprobarea
proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului „ Construire
piste de biciclete in Orasul Comeinesti, judetul Bacau" in cadrul Plan ului National de
Redresare Si Rezilientei al Romtiniei, Componenta 10-Fondul local.
-initiator — Primarul oraplui —
4. Project de hotarare pentru modificare HCL nr 91/19.04.2022 privind aprobarea
proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului „ Achizitia
unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, judetul Bacau" in
cadrul Planului National de Redresare ,si Rezilientei al Romaniei, Componenta 10Fondul local
-initiator — Primarul ora,vului —
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor
locali ai orwlui 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 Comanesti.
Art. 4 Asupra proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordini de zi, consilieri locali
precum i ceilalti initiatori prezenti la sedinta de consiliu vor putea formula si depune
amendamente.
Art. 5 Personalul Serviciului Administratie Publied Locala se va ocupa de organizarea
, sedintei, publicitate i transmiterea invitatiilor catre consilieri.
Art.6 Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau,
- Primarului orasului Comanesti, 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.
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Contrasemneaza,
Secretar General
jurist Daniela Chirila

