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pentru convocarea Consiliului Local al orasului Comanesti in
sedintli ordinara i stabilirea ordinii de zi
Primarul orasului Comanesti, judetul Bacau;
In temeiul art. 134 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ emite urmatoarea:

Art.1 Se convoaca Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, in sedinta
ordinard in ziva de vineri 20 mai 2022, ora — .00 la sediul Centrului 5, str. Tudor
Vladimirescu, Ora s Comanesti, cu urmatorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Project de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 la S.C. Apa Serv
Trotu,r S.R.L.
- initiator — Primarul oraplui
2. Project de hotardre privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionaril unor
cupe pen tru Campionatul National Individual de Hard Enduro.
- initiator — Primarul oraplui
3. Project de hotardre privind acordarea de sprijin financiar pen tru Asociatia Sportiva CS
Valea Muntelui, de pe raza ora,sului Comane0, judetul Bacau.
- initiator — Primarul oraplui
4. Project de hotarare privind aprobarea depunerii documentatiej la Ministerul
Antreprenoriatului i Turismului, in vederea initierii unei Hotarari a Guvernului pentru
atestarea oraului Comeine§li ca Statiune Turistica de Interes Local.
- initiator — Primarul oraplui
5. Project de hotarare privind contributia Consiliului Local Comanegi la finantarea
activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2022.
- initiator — Primarul oraplui
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai
orasului Comanesti in format electronic sau De suDort 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 ale
Consiliului Local Comanesti.
Art. 4 Asupra proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, consilierii 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
publicitate §i transmiterea invitatiilor catre consilieri.

Art.6 Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului
orawlui Comane§ti, Serviciului Administratie Publied Locala §i tuturor Serviciilor §i
I3irourilor interesate pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de
zile de la comunicare, la Tribunalul Back.
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