
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

  COMUNA COMANA 

 PRIMAR 

DISPOZITIE nr.11 

privind convocarea Consiliului Local Comana în ședință ordinară  pentru data de 03.02.2023 

 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 03.02.2023 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 : 30.01.2023 

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. 11 /30.01.2023 privind convocarea Consiliului Local Comana în ședinta ordinară 

pentru data de 03.02.2023 , ora 10:00,  în sediul „Căminului Cultural Comana” situat pe strada 

Primăverii, nr. 50 , loc. Comana. 

ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre privind privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele

Consiliului local al comunei Comana pe o perioada de 3 luni incepand din luna februarie

2023;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei centrale termice și montarea

acesteia pentru Parohia Sf Mc. Dimitrie din localitatea Comana ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  Anual de Achiziții Publice pentru

anul 2023 al comunei Comana județul Constanța;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de Venituri si cheltuieli al

comunei Comana, aferentă trimestrului IV al anului 2022;

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare a buldoexcavatorului –Terex, bun

mobil,   scos din funcțiune aparținând patrimoniului privat al Comunei Comana;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor

fi efectuate în anul 2023  de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim

garantat;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți în

anul 2023,  în sumă de 545 275  lei;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial de venituri si cheltuieli al comunei

Comana si a Listei de investiții pe anul 2023;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii

și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comana , județul

Constanța având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT

Comana în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis

130963. 

DIVERSE  : prezentarea raportului pe semestrul II al anului 2022,  privind  asistenți personali cf. 

art.29, alin.(2) din HG nr. 268/14.03.2007. 

Proiectele sunt   inițiate de primar- Adam Ion . 

Primar,  Redactat, 

  Adam Ion   Secretar general-delegat,   

Barbu Felicia 




