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pentru con vocarea Consiliului Local al orasului comanesti In 

edin1á ordinarà ci stabilirea ordinii de zi 

Primarul oraului Comãneti, judeul Bacäu; 
In terneiul art. 134 aim. (1) lit, a) din Ordonana de Urgena nr. 57/2019 privind Codul 

adrninistrativ emite urmãtoarea: 

u[ 
Art.1 Se convoacä Consiliul Local al orau1ui drnãneti, judeul Bacäu, in edinta ordinarã in ziva 

de joi 22 decembrie 2022, ora12.00 la sediul Centrului 5, str. Tudor Viadimirescu, Ora Cornäneti, cu 
urmätorul: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
1. Project de hotaráreprivind rectificarea bugetului de venituri i cheltuielipe anul 2022. 

- initiator Primarul orayului Comäneti - 
2. Project de hotaráre privind aprobarea contului de excu(ie a bugetului localpe trim. IV. 2022. 

- initiator - Primarul oraului Cománeti 
3. Project de hotaráre privind aprobarea utilizárii excedentului bugetar din anul 2022 in anul 2023. 

- initiator - Primarul ora.ului Comäneti - 
4. Pro icc! de hotäráre privind aprobarea Listei de investi/ii provizorii pentru anul 2023. 

- initiator - Primarul oraului Comãnesti 
5. Project de hotãráre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Serviciul 

Local, Eco Valea Muntelui Comàne.ti ". 
- initiator - Primarul oraului Comäneti - 

6. Project de hotãráreprivind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul 
scolilor de pe raza orayului Comäneti. 

- initiator - Primarul oraului C'omãnesti - 
7. Pro icc! de hotärdre privind contracte de concesiuni si de inchirieri terenuri 

- initiator Primarul oraului Comãneti - 
8. Project de houiráreprivind aprobarea tarifelor pentru contractele de Inchiriere teren/spafiu din 

pie ide agroalimentare, tárguri, activitä/i autofinançate, aplicabile In anul 2023. 
- initiator Primarul oraului Comãneti - 

9. Pro iect de hotãráre privind stabilirea impozitelor .i taxelor locale pentru anul 2022. 
- initiator - Primarul oraului Cománe.ti - 

10. Project de hotãráre privind aprobarea listei asocia(iilor/fiinda[iilor cãrora ii se aprobã Incheierea 
de convcnfii pentru acordarea de servicii de asistenfã socialä In anul 2023. 

initiator - Primarul ora,'ului Comanesti - 
11. Project de hotãráre privind privind alegerea Preedintelui de edinfã. 

- initiator - Primarul oraului Cománeti - 
Art.2. 	Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi cornunicate consilierilor locaii ai orauiui 
Comäneti 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 transrnise spre avizare Cornisiilor de speciaiitate ale Consiiiului Local 
Comãncti. 
Art. 4 Asupra proiectelor de hotärâre Inscrise in proiectul ordinii de zi, consilierii locali precum si cei1aii 
initiatori prezenti la sedinta de consiliu vor putea formula §i depune amendarnente. 
Art. 5 Personalul Serviciului Administratic Publicã Localä se va ocupa de organizarea edintei, publicitate i 
transmiterea invitaiiilor ctre consilieri. 
Art.6 Prezenta dispoziie se va cornunica Instituiei Prefectului judeului Bacäu, Primaruiui oraului 
Comãneti, Serviciului Administratie Publi 	- i tuturor Serviciilor i Birourilor interesate pentru 
ducere la Indeplinire, cu drept de contestati 	tli 	ie 	de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacãu. 
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