
INKRURUI @wiwu 

pentru convocarea Consiiului Local In 
iedin1a extraordinath convocatà de Indatá i stabilirea ordinei de zi 

Primarul orau1ui Comäneti, judetul Bacàu; 
In temeiul art. 134 aIm. 4 din Ordonanta de Urgentà nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ en completàrile si modificärile ulterioare, emite 
urmtoarea: 

a 1 US-5- 110 1 M-4. Uli OTM 1 d In I m  WIE 
Art.1 Se convoacã Consiliul Local al orauiui Comãneti, judeul Bacàu, In §edintA 

extraordinaiá convocatá de Indatã, In zina de vineri , 07 octombrie 2022, ora 12.00 la 
sediul Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora§ Cománeti, cu urmãtoarul 

PROJECT AL OR]MNH DE ZI: 

1. Project de hot4râre privind accesarea Program ului PNRR componenta 3-
Managein entul deceurilor, Invest4ia H. Dezvoitarea, inodernizarea si completarea 
sistemelor de management integrat al deeurilor municipal h's u/yel dejude( san la nivel 
de orae/co,nune, Subinvestilia ILA - Inflinarea de centre de colectareprin aport 
voluntctr 

-inijiator - Primarul oracului - 
2. Project de hothrâre privind aprobarea depunerii proiectului ,, Renovare energeticà 

la blocuriie de iocuinfà din orasul cornanecti Pachet nr. 1" si a cheituielilor legate de 
project. 

-inijiator - Primarul oraului 
3. Project de hotárâre privind aprobarea depunerli proiectului ,, Renovare energeticà 

la biocurile de locuinth din orasul coin ànesti Pachet nr. 2" si a cheltuieiior legate de 
proiect. 

-inijiator - Primarul oraului - 
4. Project de hothrâre privind aprobarea depunerii proiectului ,, Renovare energetic/i 

in biocurile de locuin(á din orasul Gomànecti - Pachet nr. 3 " i a cheltuielilor legate de 
proiect. 

-inijiator - Primarul orauiui - 

5. Project de hotàrâreprivind modificarea si actualizarea Inventaruiui bunurilor 
aparfinând doineniulut public al oraului coin àneti, judeul Bacàu. 

-inijiator - Primarul oracului - 

6. Project de hotárâre privind aproharea devizulul general si a valorii totale a 
proiectuiui,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea s,i echiparea infrastructuril 
educalionale la coala Oprian Poriunbescu Co,náneti"- COD SMIS - 124361. 

-iniiator - Primarul oraului - 



Art.2. Materialele mnscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor 
locali ai oraului Comàneti In format electronic sau pe suport de hârtie atunci când 
materialul nu poate fi transmis In format electronic 

Art. 3 Proiectele de hotärâre vor fi transmise spre avizare Cornisiilor de specialitate al 
Consiliu!ui Local Comäneti. 
Art. 4 Asupra proiectelor de hotàrâre 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 Administr4ie Publicä Localã se va ocupa de organizarea 
edintei, pub licitate i transmiterea invitaliilor cätre consilieri. 

Art.6 Prezenta dispoziie se va comunica Instituiei Prefectului judetului Bacäu, 
Primarului oraului Comneti, Serviciului Administraie Publicä Locaiâ si tuturor 
Serviciilor si Birourilor interesate pentru ducere la Indeplinire, cu drept de contestatie In 
tern-len de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacäu. 

P E. I M A R, 	 Contrasemneazä, 
Ec. Viorel Miron 	 Secretar General 

jurist Daniela Chirilä 
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