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pentru con vocarea Consihului Local in 
sedinia extraordinara convocata de indatil i stabilirea ordinei de zi 

Primarul orasului ComAnesti, judetul Back': 

In temeiul art. 134 alin. 4 din Ordonanta de UrgentA nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu completarile i modificarile ulterioare, emite urmatoarea: 

	 P©2,1EVI U 
Art.! Se convoaca Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back', in sedinta 
extraordinara convocata de indata, in ziva de vineri, 4 noiembrie 2022, ora 10.00 la 
sediul Centrului 5, str. Tudor Vladimirescu, Ora s Comanesti, cu urmatorul 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

1. 	Project de hotarare pentru completarea HCL nr. 31 din 10.02.2022 privind 
aproharea numarului ci cuantumului burselor scolare cc se vor acorda elevilor din 
unitatile de invatamant din orasul Comanesti. 

— Prim arul 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 hotarare vor fi transmise spre avizare Comisiilor de specialitate al 
Consiliului Local Comanesti. 
Art,4 Asupra proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, consilierii 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 dispozitie 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. 

PRIMAR, 
Ec. Viorel Miron 

Contrasemneaza, 
Secretar General 

jurist Daniela Chirila 
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Nr. 1433 
Din: 03.11.2022 

 


