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pentru con vocarea Consi ului Local in 
sedinta extraordinarli convocatii de indatii sj stabilirea ordinei de zi 

Prima rul orasului Comanesti, judetul Bacau; 
In temeiul art. 134 aim. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu completarile i modificarile ulterioare, emite urmatoarea: 
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Art.1 Se convoaca Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Baal', in sedinta 
extraordi7ara convocata de indata, in ziva de joi, 31 martie 2022, ora 10.00 la sediul 
Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora s Comanesti, cu urmatoarul 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
I. Project de hotdriire privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor 

legate de project „ Eficientizarea energeticd a blocurilor de locuinte din orasul 
Comiinesti, Asociatia de proprietari „ Parcului", nr. 2", sir. Aleea Parcului cu 
blocurile: 117 Sc (A+B+C), D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9" 

-initiator — Primarul oraplui — 

2. Project de hota rare privind aprobarea depuneri proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energeticti a blocurilor de locuinte din orasul 
Comiinesti, Asociatia de proprietari „ Parcului", nr. 2, str. Aleea Parcului Cu 
blocurile: 
D10,DIL 1, D12,C4,C5, strada Republicii cu blocurile: C1,C2,C3,22(Scara A+B) 

-initiator — Primarul orm.ului — 

3. Project de hotareire privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor 
legate de project „ Eficientizarea energeticti a blocurilor de locuinte din orasul 
Comonesti, Asociatia de proprietari „ Parcului" nr. 2, str. Republicii bloc 20, 
strada Avram Iancu cu blocurile :I (scara A+B), 5 (scara A+B+C), Asociatia de 
proprietari "Nuifir nr.4, strada Avram lancu cu blocul 2(scara A+B+C), 
Asociatia de proprietari "AZUR"nr.6, str. Aleea Parcului cu blocurile C8, C9, 
Asociatia de proprietari „D. Ghica" nr. 3, str. Aleea Parcului cu bloc F4(Scara 
A+B), strada Mihai Viteazu cu blocurile E10, F3. 

-initiator — Primarul oraplui — 



4. Project de hotartire privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor 
legate de project „ Eficientizarea energetic() a blocurilor de locuinte din ora.sul 
Comanesti, Asociatia de proprietari „ Azur" nr. 6, str. Republica cu blocurile: A 
scara (A+B) ,A1 scara (A+B), Bl, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. 

-initiator — Primarul ora,sului — 

5. Project de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic() a blocurilor de locuinte din orasul 
Comanesti, Asociatia de proprietari „ Stefan cel Mare" nr. 7, str. Stefan eel 
Mare cu blocurile: G1,G4(scara A+B), G5, G6(scara A+B), H3(scara A+B); 
Strada Republica cu blocurile: 1(scara A+B), 3(scara A+B), 5(scara A+B);str. 
Aleea Parcului cu blocul G3(scara A+B);strada Pieta cu blocul G2(scara A+B); 

-initiator — Primarul orm'ului — 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea depunera proiectului si a cheltuielilor 
legate de project „ Eficientizarea energetic() a blocurilor de locuinte din orasul 
Comithesti, Asociatia de proprietari „ Stefan eel Mare" nr. 7, str. Republica cu 
blocurile 7,(scara A+B), 9(scara A+B), Asociatia de proprietari George Bacovia 
nr.8 , strada Republicii cu blocurile: 8 (scara A+B+C), 10 (scara A+B), 12, 
14(scara A+B+C), 16(scara A+B), strada Nicolae Ghica cu blocurile: 1, 2(scara 
A+B+C), 4 (scara A+B) 

-initiator — Primarul oraplui — 

7. Project de hottirfire privind aprobarea depunerii proiectului Si a cheftuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic() a blocurilor de locuinte din orasul 
Condinesti, Asociatia de proprietari "D. Ghica"nr.3, strada Stefan cel Mare cu 
blocurile E1,E12,E13,E14,F8,F9 (Scara A+B);strada Aleea Parcului cu blocurile 
E2,E3,E5,E6. 

-initiator — Primarul ora,sului — 

8. Project de hotartire privind aprobarea depunera proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic() a blocurilor de locuinte din orasul 
Comanesti, Asociatia de proprietari „ D.Ghica nr.3" ,strada Aleea Parcului cu 
blocurile E7,E8,E9,E15,E16, F5, Strada Republica cu blocurile 13(scara A+B), 
E4, Strada Pieta cu blocurile F6, F7 

-initiator — Primarul oraplui — 



9. Project de hotareire privind aprobarea depunera proiectului si a cheftuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic(' a blocurilor de locuinte din orasul 
Comanesti, Asociatia de proprietari "George Bacovia"nr.8, strada Gheorghe 
Doja cu blocurile - 1(scara A+B), strada Pieta cu blocurile 1,2,3(scara 
A+B),4,5,6,8,14, strada Republica cu blocul nr.6 

-initiator — Primarul oraplui — 

10.Proiect de hottirtire privind aprobarea depunera proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte din orasul 
Comiinesti, Asociatia de proprietari "Trotus"nr.9, strada Avram lancu cu 
blocurile:4,6,8(scara A+B+C)„strada GIrlei Cu blocurile Tl(scaraA+B),T2(scara 
A+B+C),3,T4(scara A+B+C), T6, 7, T8(scaraA+B) 

-initiator — Primarul oraplui — 

11.Proiect de hottireire privind aprobarea depunera proiectului si a cheftuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic(' a blocurilor de locuinte din orasul 
Comiinesti, Asociatia de proprietari "Trotus"nr.9, strada Girlei cu blocurile 
9,T10(scaraA+B),11, T12(scara A+B),13,14, Strada Pieta cu blocurile:10,16,20, 
Asociatia de proprietari "Stefan cel Mare"nr.7 — strada Republicii cu blocurile 
:11(scara A+B+C) 

-initiator — Primarul orcqului — 

12. Project de hotarare privind aprobarea depunera proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic'', a blocurilor de locuinte din orasul 
Comanesti, Asociatia de proprietari "Alexandru loan Cuza"nr.10, strada 
Gheorghe Donici cu blocurile 1,3,5,7,9,11,13, strada GIrlei cu blocurile 15,17,19 

-initiator — Primarul ora§.ului — 

13 Project de hotarare privind aprobarea depunera proiectului si a cheftuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic(' a blocurilor de locuinte din orasul 
Coma-  nesti, Asociatia de proprietari "Alexandru loan Cuza"nr.10,strada Girlei 
cu blocurile:21,23,25,27,29,30,31,32,33,34 

-initiator — Primarul ori4ului — 

14. Project de hotiira re privind aprobarea depuneri i proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect „ Eficientizarea energetic(' a blocurilor de locuinte din orayul 



Comanesti,Asociatia de proprietari "Alexandru loan Cuza"nr.10,strada Girlei 
cu blocurile:35,36,37,38,39,40,41,43,45,47 

-initiator — Primarul oraplui — 

15. Project de hoteirare privind aprobarea depuneri proiectului si a cheltuielilor 
legate de project „ Eficientizarea energeticei a blocurilor de locuinte din orasul 
Comeinesti, Asociatia de proprietari "Nufeirul"nr.4, strada Avram lancu Cu 
blocul 3, strada Nufar cu blocurile: 3(scara A+B+C+D),5(scara A+B+C),7 (scara 
A+B),8(scara A+B+C+D+E),10(scara A+B+C+D+E), 12(scara A+B),14(scara 
A+B+C),16, strada Republica cu blocul 18(scara A+B+C) 

-initiator — Primarul oraplui — 

16. Project de hotarfire privind aprobarea incheierii contractelor de mandate 
incheiate cu asociatiile de proprietari pentru renovarea energetica moderata a 
cladirilor rezidentiale multifamiliale. 

-initiator — Primarul oraplui — 

Art.2.  Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali 
ai orasului Comanesti 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 si ceilalti initiatori prezenti la sedinta de consiliu vor putea formula si depune 
amendamente. 
Art. 5  Personalul Serviciului Administratie Publica Locala se va ocupa de organizarea 
sedintei, publicitate si transmiterea invitatiilor catre consilieri. 
Art.6 	Prezenta dispozifie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, 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. 

PRI M A R, 
Ec. Viorel Miron 

Nr. 	 
Din:  30 c) .  222_ 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

jurist Daniela Chirila 


