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pentru con vocarea Consiliului Local al orasului Condinesti in 
sedingi ordinaril si stabilirea ordinii de zi 

Primarul ora§ului ComAne§ti, judetul &au; 
In temeiul art. 134 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ emite urmatoarea: 

Art.1  Se convoaca Consiliul Local al ora§ului Comane§ti, judetul Bacdu, in §edinta 
ordinara in ziva de marti 14 iunie 2022, ora — 14 .00  la sediul Centrului 5, str. Tudor 
Vladimirescu, Ora § Comane§ti, cu urmatorul: 

PROIECT AL ORDINH DE ZI: 

1. Project de hotardre privind modificarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „ Cresterea capacitatii de ingrijire tratament a bolnavilor de SARS COV 2 in 
Spitalul orasenesc Joan Lascar Comanesti" 

- initiator — Primarul orasului 

2. Project de hotathre privind modificarea tarifului de transport public local de persoane, 
efectuat prin curse regulate in orasul Comanesti. 

- initiator — Primarul orasului 

3. Project de hotareire privind acordarea dreptului de uz si servitude a unei suprafete de teren 
din domeniul public catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „ Dezvoltarea retelei 
inteligente de distributie a gazelor naturale la nivelul Orasului Comanesti, jud. Bacau. 

- initiator — Primarul orasului 

4. Project de hotardre privind acordarea dreptului de uz si servitute a unei suprafete de teren 
din domeniul public catre SC DELGAZ GRID SA pentru lucrarea: „Extindere retea 
bransament gaze naturale presiune redusa ", str Republicii, ora,s Comanevi, jud Bacau. 

- initiator — Primarul oraplui 

5 •  Project de hotardre privind con tracte de concesiuni inchirieri terenuri. 
- initiator — consilier local 

6. Project de hotardre privind aprobarea numirii administratorului definitiv, selectat in 
urma procedurii de selectie pentru interprinderea publica din subordinea autoritatii pub lice 
tutelare Consiliul local al Orasului Comanesti, S.0 Apa Serv Trotus SRL Comanesti. 

- initiator — Primarul orasului 



7. Project de hotardre privind aprobarea unor cheltuieli din cadrul proiectului „ Dotarea 
unitatilor de invatamdnt preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente 
TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line". 

- initiator — Primarul orasului 

8. Project de hotardre privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti si al serviciilor publice 
subordonate. 

- initiator — Primarul orasului 

Art.2.  Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai 
ora§ului Comanqti in format electronic sau pe suport de hartie atunci and 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 Publica Locala se va ocupa de organizarea 
§edintei, publicitate i transmiterea invitatiilor care consilieri. 
Art.6  Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
ora§ului Comane§ti, Serviciului Administratie Publica 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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