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~5 41 ~COMIR i7, KIM1, 12- ~
pentru convocarea Consiiului Local in
edin/á ordinará ji stabilirea ordinei de zi
Primarul oraului Cománeti, judeul Bacãu;
In temeiul art. 39 i art. 68 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicatä, cu modificärile i completãrile ulterioare, emite
urmàtoarea:

Art.1 Se convoacä Consiliul Local al orau1ui Comãneti, judeul Bacãu,
In edinta ordinarã In ziva de joi 19 aprilie 2018, ora 14.00 la sediul Unitatii
Administrativ Teritoriale Orau1 Comàneti, cu urmàtoarea ordine de zi:
1. Project de hotárâre privind aprobarea execu(iei bugelului local la
sfariitul trimestrului 12018.
initiator Primarul oraului
-

-

-

2. Project de hothrâre privind rec4ficarea bugetului de venituri ii cheltuieli
pe anul 2018.
initiator Primarul oraului
-

-

-

3. Project de hotârâre privind aprobarea Proiectului ci a cheltuielilor legate
de PROJECT << Eficientizarea en ergeticâ a clâdirilor publice
Spitalul
Oràcenesc "Joan Lascár"
Jude,tul Bath,,, Oraul Cománecti, str. Vasile
>>.
Alecsandri, nr. 1
initiator Primarul oraului-

-

-

-

4. Project de hotarareprivind concesiuni ii Inchirieri.
-

initiator Primarul oraului
-

-

5. Project de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul privat In
domeniul public al Oraului Cománeti.
-

initiator Primarul oraului
-

-

6. Project de hotârâre privind aprobarea dárii In folosinfâ gratuitá a
imobilului situate In Orasul Comâneti, str. Progresului, nr. 43 cátre Asociafia
Habitat for Humanity Cománesti.
-

initiator Primarul oraului-

7. Project de hotàrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ci
func,tionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenfà a Persoanelor
Comàneti.
- initiator - Primarul oracului 8. Project de hotàrâre privind decontarea cheltuielior de transport a
cadrelor didactice din cadrul scolior de pe raza oraului Cománeti.
- initiator - Primarul oracului 9. Project de hotàrâre privind contributia Consiliului Local Comànesti la
finan(area activjtátii de protectie de tip rezidenfial a persoanei cu handicap pe
anul 2018.
- initiator - Primarul oracului 10. Raportul Prim arului Oraului Cománetipe anul 2017.
11. Alteprobleme.
Art.2 Personalul Serviciului Administratie publicä localä se va ocupa de
organizarea edintei, publicitate i transmiterea invitatiilor cätre consilieri.

Avizat pentru legalitate,
Secretar
jurist Daniela Chirilà
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