
         

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

  COMUNA COMANA 

          PRIMAR 

DISPOZITIE nr.16 

privind convocarea Consiliului Local Comana în ședință ordinară  pentru data de 24.02.2023 

 la ora 10.00 

Primarul comunei Comana Adam Ion , în calitate de autoritate publică executivă cu sediul în 

comuna Comana, str. Primăverii nr.13, având în vedere: 

        -prevederile art.41 alin.(4) din Legea 24/2000(r) privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative cu modificarile si completarile ulterioare ; 

        -art. 196 alin.(1) lit. „b” si al art. 133 alin.(1) si art. 134 alin.(1) lit.”a”, art.135 alin. (1) art. 136 

alin.(8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUNE: 

      Art.1- Se convoacă plenul Consiliului Local al Comunei Comana în ședință publică ordinară 

pentru data de 24.02.2023 începând cu ora 10:00 în sediul „Căminului Cultural Comana” situat pe 

strada Primăverii, nr. 50 , loc. Comana. 

      Art.2 –Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție . 

      Art.3- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali 

atât în original spre consultare la Compartimentul secretariat , cât și în copie transmise prin e-mail sau 

whatsApp , cât și la centru UAT-unde sunt afisate pentru aducere la cunostință publică; 

      Art.4.-Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri 

înscrise pe proiectul ordinii de zi;    

      Art.5- Secretarul comunei Comana comunică Instituției Prefectului Județului Constanța în 

conformitate cu art.197 din Ordonanta de Urgență nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

Comana : 20.02.2023 

Primar, 
ADAM ION  

Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Secretar, 
Barbu Felicia 

 

 

 



 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

propus de catre Primarul Comunei Comana, ADAM ION , in calitate de initiator  

Anexa la Dispozitia nr. 16 /20.02.2023 privind convocarea Consiliului Local Comana în ședinta 

ordinară pentru data de 24.02.2023 , ora 10:00,  în sediul „Căminului Cultural Comana” situat pe 

strada Primăverii, nr. 50 , loc. Comana. 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în comuna Comana a 

evenimentului dedicat Zilei de 8 Martie-”Ziua Internațională a Femeii”, cuprinderea și alocarea 

sumei necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de apă și canalizare ”Apă-Canal Constanța” și în care își desfășoară activitatea 

operatorul regional RAJA S.A. Constanța ; 

 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor terenuri 

intravilane situate în comuna Comana, județul Constanța ;  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” 

utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Comana, județul Constanța; 

 

Proiectele sunt   inițiate de primar- Adam Ion . 

 

                           Primar,                                                                   Redactat, 

                       Adam Ion                                                            Secretar general-delegat,    

                                                                                                           Barbu Felicia 

                                                                                                                              


