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pentru con vocarea Consiliulu: Local in 
edinJa extraordinarà convocatd de Indatà ci stabilirea ordinei de zi 

Primarul oraului Cománeti, judetul Bacäu; 
In temeiul art. 134 aim. 4 din Ordonanta de Urgená nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu completãrile si modificärile ulterioare, emite 
urmãtoarea: 

rLU)L )©( 21u! UH 
Art.1 Se convoacà Consiliul Local al oraului Comãneti, judetul Bacàu, In edintä 

extraordinará convocatã de In data, In ziva de vineri, 26 august 2022, ora 10.00 la 
sediul Centruiui 5, str. Tudor Viadimirescu, Ora Cománeti, cu urmàtorul 

PROJECT AL ORDINII DE ZI: 
1. Project de hotàrâreprivind aprobarea proiectului,, Eficientizarea energeticà a 
blocurilor de locuin(e din oraul Corn àneti, B! E4, str. Republicii, Bl 37,39,41, str. 
Gârlei, Bl.9, str. Gheorghe Donici". 

-initiator - Primarul oraului - 

2. Project de hotàrâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului 
Reabilitarea, rn odernizarea, dezvoltarea Si echiparea infrastructurii educafionale la 

Scoala,, Liviu Rebreanu" Comàneti si la structura arondatá Scoala nr. 4 C!ornánecti. 
-initiator - Primarul oracului - 

Art.2. Materialele Inscrise In proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor 
locali ai oraului Comäneti in format electronic sau pe suport de hârtie atunci când 
materialul flu poate fi transmis In format electronic 
Art. 3 Proiectele de hotärâre vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate al 
Consiliului Local Comänesti. 
Art. 4 Asupra proiectelor de hotärâre inscrise in proiectul ordini de zi, consilieri locali 
precum si ceilali initiatori prezeni la sedinta de consiliu vor putea formula si depune 
amendamente. 
Art. 5 Personalul Serviciului Administratie Publicä Localä se va ocupa de organizarea 
edintei, publicitate §i transmiterea invitatiilor cätre consilieri. 

Art.6 Prezenta dispoziie se va comunica Institutiei Prefectului judeu1ui Bacäu, 
Primarului oraului Comäneti, Serviciului Administratie Publicä Localä si tuturor 
Serviciilor si Birourilor interesate pentru ducere la mndeplinire, cu drept de contestatie in 
termeri de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacäu. 


