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pentru con vocarea Consihului Local in 

§.edinia extraordinarei convocata de indata i stabilirea ordinei de zi 

Primarul orapilui Comaneti, judetul Bacau; 
In temeiul art. 134 alin. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu completarile i modificarile ulterioare, emite 
urmsatoarea: 

[3:1P CD7Z -V 
Art.1  Se convoaca Consiliul Local al orapilui ComanWi, judetul Bacau, in edinta 

extraordinara convocata de indata, in ziva de luni, 19 septembrie 2022, ora 12.00 la 
sediul Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora ComanWi, cu urmatoarul 

PROJECT AL ORDINII DE ZI: 

1. Project de hotareire cu privire la modzficarea HCL nr. 62/31.03.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului si a cheltuielilor legate de PROJECT; „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR 
DE LOCUINTE DIN ORASUL COMANESTI, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "STEFAN CEL MARE" 
NR. 7, str. Stefan eel Mare cu blocurile: Cl, G4 scara A+B, GS, G6 scara A+B, 113 scam A+B; str. 
Republicii cu blocurile: I scara A+B, 3 scara A+B, 5 scara A+B; str. Aleea Parcului cu blocul G3 scara 
A+B; str. Pietii cu blocul G2 scara A+B" 

-initiator — Primarul orasului — 
2. Project de hotarfire privind desernnarea unui reprezentant si a unui membru supleant 

al consiliului local in Cornisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea functiei de director de la Scoala Gimnaziala „Costachi S Ciocan" 
Cornanesti. 

-initiator — Primarul orasului — 
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 hotArdre vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate al 
Consiliului Local CornAnqti. 
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 i transmiterea invitaiilor catre consilieri. 
Art.6 Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bach, 
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 comunieditiTribunalul Bacau. 
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Contrasemneaza, 
Secretar General 

jurist Daniela Chirila 


